INFANTIL PRIMÀRIA

INSTRUCCIONS D’INICI DE CURS

Art.1.2.6.3
7. El Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Propi de la
Generalitat (SPRL), la Inspecció General d’Educació (IGE), les
inspeccions territorials d’educació (ITE) i les unitats de resolució de
conflictes (URC) han de promoure les actuacions efectives davant de
possibles situacions d’assetjament laboral, assetjament sexual o per
raó de sexe de les empleades i empleats públics dependents de la
Generalitat Valenciana que presten serveis als centres educatius.
8. No obstant això, s’ha de tendir cap a una gestió de la convivència als
centres educatius aplicant principis rectors com el compliment efectiu
dels drets de la infància reconeguts en la Convenció sobre els Drets de
l’Infant de Nacions Unides de 1989; el respecte pels drets humans, la
igualtat de gènere, la diversitat, la solidaritat, la pau i els valors
democràtics; l’interès superior del xiquet i la xiqueta com a eix rector
en la presa de decisions; la promoció de la participació de l’alumnat,
les famílies, el professorat i la comunitat educativa; el foment del bon
tracte, de la cultura de no violència i de la resolució pacífica dels
conflictes; la concepció i promoció dels centres educatius com a
entorns segurs i protectors i la concepció integral de l’atenció a la
igualtat i la convivència, incloent la sensibilització, la prevenció, la
detecció, la gestió i la restauració del dany.
A més, es promouran mesures com el lideratge compartit, equips de
mediació dins dels centres i intercentres, l’acompanyament del
professorat que treballa al centre per primera vegada, la resolució de
conflictes per mitjà d’estratègies de mediació, restauració, o qualsevol
altra que compte amb planificació i suport científic, i només en cas
d’haver esgotat les mesures anteriors, s’ha d’activar l’actuació de les
URC a les diferents direccions territorials.
9. L’equip directiu promourà actuacions de prevenció primària amb
l’objectiu d’evitar situacions de risc d’assetjament laboral i escolar.
Entre aquestes mesures estarà la d’informar de la Guia de bones
pràctiques per a la prevenció de conductes d’assetjament laboral i
posar en coneixement el Protocol de prevenció i actuació davant de
l’assetjament laboral en centres docents.
10. Els centres educatius hauran de realitzar actuacions de millora de
l’organització i el funcionament de manera que les seues estructures
organitzatives habituals (òrgans col·legiats de govern i de coordinació
docent) fomenten la participació, amb espais accessibles de diàleg i de
reflexió comuns entre alumnat, professorat, famílies i altres agents per
tal d’afavorir la participació i el consens a l’hora de prendre decisions,
les xarxes de suport mutu, el clima de treball adequat, la resolució
pacífica de conflictes, la definició de funcions i competències i la
millora de les comunicacions.
11. El Programa d’activitats formatives de centre (d’ara en avant, PAF)
haurà d’incloure la formació necessària per a fer efectives actuacions
en matèria d’igualtat i convivència, de promoció del bon tracte i la
millora del benestar emocional, de prevenció i resolució pacífica de
conflictes en l’àmbit laboral i educatiu.
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