NORMATIVA RECENT
Inclusió
Decret 104/2018 pel què es regulen els principis d’equitat i
inclusió en el sistema educatiu valencià
Ordre 20/2019 de resposta educativa a la inclusió

Salut
Llei 8/2018, de 20 d’abril de Salut
Estratègia valenciana de Salut Mental 2016-2020

És garantir l’EQUITAT I LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS
de tot l’ALUMNAT, especialment, aquell més vulnerable o
en risc d’exclusió educativa.

És un DRET DE TOTES LES PERSONES MENORS

S’ha d’organitzar al centre una RESPOSTA EDUCATIVA
tant a nivell col·lectiu com individual.

Al centre educatiu s’ha de garantir la PROTECCIÓ, ATENCIÓ
SANITÀRIA I CURES NECESSÀRIES

Hi ha eines per a la DETECCIÓ, AVALUACIÓ, INFORME i SEGUIMENT de les barreres i necessitats de l’alumnat com els Equips de
Suport a la Inclusió, els Gabinets i Equips d’Orientació.

Educació i Sanitat han de coordinar ACCIONS i PROTOCOLS
ESPECIALS per l’ alumnat amb problemes crònics de salut i/o
de salut mental.

Participació
Llei 26/2018 de drets i garanties de la infància i adolescència
Llei 15/2017 de polítiques integrals de joventut

Igualtat
Pla Director de Coeducació de la Conselleria d’Educació
Llei 8/2017 del dret a la identitat i a l’expressió de gènere
Llei 23/2018, d’igualtat de les persones LGTBI

És un DRET de les PERSONES MENORS, ADOLESCENTS I JOVES
a ser INFORMADES, OÏDES I ESCOLTADES

Al centre s’ha de POSAR EN VALOR LES DONES en tots els àmbits, RESPECTAR LA IDENTITAT DE GÈNERE SENTIDA de l’alumnat i evitar LA DISCRIMINACIÓ SEXISTA i de qualsevol tipus.

Els poders públics impulsaran la CULTURA PARTICIPATIVA,
per a l’exercici d’un paper actiu en la societat.

L’equip directiu i docent recolliran aquests principis al Projecte Educatiu i al PLA d’IGUALTAT I CONVIVÈNCIA.

Els centres educatius han de crear ESPAIS DE COMUNICACIÓ
per a l’alumnat, recollits al Pla de Convivència.

Les AMPA poden proposar ACCIONS: Reconeixement de les dones,
cultura i ciència; de prevenció de violència de gènere i promoció de
la diversitat sexual, familiar i identitat de gènere.

+INFO:

Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil, Educació Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius durant el
curs 2019-2020. Podeu consultar les pàgines web: www.fampa-valencia.org ww.fapacastello.com www.fapaalicante.com www.gonzaloanaya.com

