
b) Coordinar, d'acuord amb els protocols que aprovin les administracions educatives, els casos que requereixin d'intervenció per
part dels serveis socials competents, havent d'informar a les autoritats corresponents, si se valora necessari, i sens prejudici del
deure de comunicació en els casos legalment previstos.

c) Identificar-se davant dels alumnes, davant del personal del centre educatiu i, en general, davant la comunitat educativa, com a
referent principal per a les comunicacions relacionades amb possibles casos de violència en el propi centre o en el seu entorn.

d) Promoure mesures que assegurin el màxim benestar per als nins, nines i adolescents, així com la cultura del seu bon tractament.

e) Fomentar entre el personal del centre i l'alumnat la utilizació de mètodes alternatius de resolució pacífica de conflictes.

f) Informar al personal del centre sobre els protocols en matèria de prevenció i protecció de qualsevol forma de violència existent en la seva localitat o
comunitat autònoma.

g) Fomentar el respecte als/les alumnes amb discapacitat o qualsevol altra circumstància d'especial vulnerabilitat o diversitat.

h) Coordinar camb la direcció del centr educatiu el pla de convivència al que es refereix l'artícle 31.

i) Promoure, en aquelles situacions que suposin un risc per a la seguretat de les persones menors d'edat, la comunicació immediata per part del centre educatiu a les Forces i Cossos de
Seguretat de lEstat.

j) Promoure, en aquelles situacions que puguin implicar un tractament il·lícit de dades de caràcter personal de les persones menors d'edat, la comunicació immediata per part del
centre educatiu a les Agències de Protecció de Dades.

k)  Fomentar que en el centre educatiu es dugui a terme una alimentació saludable i nutritiva que permiti als infants i adolescents, en especial als més vulnerables, tenir una dieta equilibrada.

Funcions de la persona coordinadora de benestar i protecció
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a) Promoure plans de formació sobre prevenció, detecció 
primerenca y protecció dels nins, niness i adolescents, dirigits tant al personal
que traballa en els centres com a l'alumnat. Se prioritzaran els plans de
formació dirigits al personal del centre que exerceixen de tutors, així com
aquells dirigits a l'alumnat destinats a l'adquisició per aquests d'habilitats per  detectar i respondre 
a situacions de violència. Així mateix, en coordinació amb les Associacions de Mares i Pares 
d'Alumnes, haurà de promoure dita formació entre els progenitors, i els/les que exerceixin funcions de 
tutela, guarda o acollida.

Volem,
però exigim recursos!

CCOO exige un/a docent més de Serveis a la 
Comunitat o figura anàloga a cada centre 

Per al seu cumpliment




