Circuit de prevenció i seguretat als centres educatius
Des de la Direcció de Serveis de Prevenció de l’Ajuntament de BCN, conjuntament amb
el Consorci d’Educació de BCN i tècnics i tècniques de les diverses àrees implicades
en l’abordatge dels temes de prevenció i seguretat als centres educatius, s’ha elaborat
el “Circuit de resposta a les demandes d’intervenció de les comunitats
educatives i el seu entorn en matèria de prevenció i seguretat”.
Aquest és un protocol d’actuació que estableix el circuit i la metodologia
d’intervenció per tal de donar una resposta eficient a les demandes d’actuació
derivades de situacions conflictives que es puguin generar als centres educatius
de primària i secundària i el seu entorn.
De vegades els centres educatius es troben davant la necessitat d’atendre conflictes
que distorsionen la convivència al centre i al seu entorn i que dificulten portar a terme la
tasca educativa que tenen encomanada.
Tot i que els cossos de seguretat són els agents que en cas d’urgència i emergència
han d’intervenir en primer lloc, és possible que alguns conflictes requereixin, també, la
intervenció coordinada dels tècnics i tècniques i professionals vinculats de manera
directa o indirecta amb el sistema educatiu.
La resposta pública a les demandes dels centres educatius ha de garantir una
intervenció eficient, proporcionada i ajustada en el temps i no només ha de preveure
atendre les urgències, sinó que quan sigui necessari, ha de proporcionar un espai
d’anàlisi i coordinació entre els diversos operadors per proposar i promoure altres
intervencions des d’un vessant preventiu.
Enllaços relacionats:
Circuit de resposta a les demandes d’intervenció de les comunitats educatives i el seu
entorn en matèria de prevenció i seguretat

CIRCUIT DE RESPOSTA A LES DEMANDES D’INTERVENCIÓ A LES COMUNITATS EDUCATIVES I EL SEU ENTORN EN MATÈRIA
DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

PROCEDÈNCIA DEMANDA D’INTERVENCIÓ
COMUNITAT EDUCATIVA

ALUMNAT‐ FAMÍLIES

AGENTS DE LA COMUNITAT

CENTRE EDUCATIU

ENTITATS

TÈCNIC/A

AMPA

OAC‐ INSTÀNCIES

PROTOCOL DE COMUNICACIÓ


TIPOLOGIA: persones, patrimoni, salut pública, altres.

DEMANDA URGENT

DEMANDA NO URGENT

COSSOS SEGURETAT
Tel. 112

MOSSOS
D'ESQUADRA

CME

GUÀRDIA
URBANA

COMUNICACIÓ

TÈCNIC/A

TP

GUB

COMUNICACIÓ/ ANÀLISI CAS

DE PREVENCIÓ

Equip de treball


Composició:
Tècnic/a Prevenció (TP)
Guàrdia Urbana (GUB)
Mossos Esquadra (CME)
Director/a centre
Tècnic/a referent educació dte.
Altres a determinar




Pla de treball
Seguiment i avaluació del cas

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DISTRICTE







Tècnic/a de Prevenció
Guàrdia Urbana
Mossos Esquadra
Representant del Consorci d’Educació de Barcelona
Tècnic/a referent educació districte
Altres

TIPOLOGIES:
PERSONES

PATRIMONI

SALUT PÚBLICA

ALTRES



















Assetjament escolar
Baralles i agressions
Protecció llibertat sexual
Amenaces i coaccions
Protecció de la imatge personal
Violència en l’àmbit familiar
homofòbia, racisme i xenofòbia





Furt
Robatori amb força
Robatori amb violència i
intimidació
Apropiació indeguda
Danys (vandalisme...)
Deslluïment béns mobles



Consum i tràfic de
substàncies estupefaents
Consum de substàncies
legals: alcohol i tabac

PROFESSIONALS DE CONTACTE: (nom, telèfon, mail)
 Tècnica de prevenció (TP) :

Sònia Casaus Sanrama – T. 93 291 58 25 - scasaus@bcn.cat

 Guàrdia Urbana (GUB) :

UT1 La Rambla, 43 Baixos- T.93 256 24 30- gu_ut1@bcn.cat

 Mossos d’Esquadra (CME):

c/ Nou de la Rambla 76-78- T 93 306 23 00 ext. 48047- itpg31280@gencat.cat

Armes i objectes perillosos
Seguretat viària
Presència persones o grups
conflictius aliens al centre

