AVÍS DE POLÍTICA
DE PROTECCIÓ DE MENORS
L’aigua que volem: Concurs de premis juvenils 2020
Aquest document és la Política de protecció de menors de la Xarxa Global de Museus de l’Aigua que
hauran de seguir tots els empleats i voluntaris dels museus de l’aigua membres de WAMU-NET que
participin en la realització del concurs juvenil “L’aigua que volem” (The Water We Want).
Compartim aquesta política amb els membres de la Xarxa i amb totes les escoles col·laboradores
perquè volem desenvolupar i millorar la nostra tasca i promoure la nostra política tant com sigui
possible, així com garantir que complim les expectatives i les normes comunes.
La Xarxa Global de Museus de l’Aigua treballa amb infants i joves en una gran varietat d’àmbits. Estem
fermament compromesos a defensar els drets i el benestar dels menors, i a combatre l’abús infantil
en totes les seves formes. Aquesta política aborda, sense caràcter exhaustiu, els aspectes següents:

Fotografies i vídeos de menors
Les fotografies de menors només es poden fer amb l’autorització dels professors acompanyants, i si
aquests garanteixen que els infants en qüestió han signat un certificat de no objecció perquè se’ls
facin fotos i es comparteixin a les xarxes socials.
Les fotografies i vídeos dels nostres programes s’utilitzen exclusivament amb la finalitat de
documentar, difondre i promoure la tasca de suport al patrimoni hídric local i als ODS que la Xarxa
Global de Museus de l’Aigua duu a terme, o l’escola o organització col·laboradora.
Les imatges han de tenir un propòsit determinat, com per exemple mostrar un grup, un treball acabat,
com es treballa, com es fa una classe o com els alumnes valoren o comenten la seva obra.

Seguretat infantil i avaluació de riscos
Els professors són els responsables dels alumnes i han de gestionar tots els riscos. Tots els empleats
s’han de responsabilitzar de manera individual que no es quedaran sols amb nens ni fora de la vista
dels professors o cuidadors en cap moment. Aquesta mesura és per a la seva pròpia seguretat i també
per a la seguretat i el benestar dels menors.
Tot el personal es compromet a actuar de manera immediata en cas que un menor estigui en perill, i
això inclou avisar els serveis mèdics o la policia.

Abús infantil
Tots els adults que participen en activitats educatives tenen la responsabilitat d’advertir i comunicar
qualsevol sospita d’abús infantil a les autoritats pertinents, mantenint la confidencialitat, si escau, i
preservant la dignitat i la seguretat del menor. Concretament, tots els empleats i voluntaris han d’estar
familiaritzats amb aquesta política.
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Els empleats i voluntaris que participen en el concurs juvenil “L’aigua que volem” a través de museus
de l’aigua específics reconeixen la Declaració dels Drets dels Infants de les Nacions Unides (1992), es
comprometen a respectar els infants i reconeixen la seva vulnerabilitat bàsica a l’abús per part
d’adults.
Els empleats i voluntaris no podran mai:
• colpejar o atacar físicament menors ni infligir-los maltractament físic;
• establir relacions amb menors que en cap cas es puguin considerar d’explotació o abús;
• actuar d’una manera que pugui ser abusiva o pugui posar en risc d’abús el menor;
• utilitzar llenguatge, fer suggeriments o oferir consells que siguin inadequats, ofensius o abusius;
• mostrar un comportament físic inapropiat o provocatiu sexualment;
• tolerar, o participar en, conductes de menors que siguin il·legals, perilloses or abusives;
• actuar amb el propòsit d’avergonyir, humiliar, menysprear o denigrar menors, o exercir qualsevol
forma d’abús emocional;
• discriminar, oferir un tractament diferent o afavorir determinats menors per excloure’ls de la resta.

Formació i sensibilització
Tots els empleats que participen en el concurs juvenil “L’aigua que volem” han de llegir i comprendre
aquesta política a fi d’evitar qualsevol negligència o abús físic, emocional o sexual. El personal nou i
els voluntaris han de llegir i comprendre aquesta política abans de començar a treballar amb menors.
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