Protocol d'espais segurs
El protocol d'espais segurs és un conjunt de pautes per a les reunions presencials i en línia (classes,
pràctiques, etc.) d'Escola Port, que aconsella que tots els participants busquin fomentar una experiència positiva i
constructiva per a tots els altres participants.

Política general d'espais segurs
La comunitat d'Escola Port està dedicada a proporcionar una experiència acollidora per a tothom, sense importar
el gènere, la nacionalitat, l'orientació sexual, la identitat o l'expressió de gènere, la discapacitat, l'aparença, la
raça, la religió o la llicència lliure preferida i no limitada a aquests aspectes).
No tolerem l'assetjament als participants dels esdeveniments (normalment les classes teòriques i pràctiques). Als
participants que violin aquestes regles se'ls pot demanar que abandonin l'esdeveniment a discreció dels
organitzadors (professors o coordinadors de l'Escola Port).

Definició d'assetjament
Les conductes considerades assetjament inclouen:
●

●
●

Els comentaris verbals ofensius relacionats amb el gènere, l'orientació sexual, la identitat o
l'expressió de gènere, la discapacitat, l'aparença física, la mida corporal, la raça, la nacionalitat,
l'origen ètnic, l'afiliació política o la religió.
La intimidació deliberada, l'aguait, el seguiment no desitjat, l'assetjament fotogràfic o enregistrament,
la interrupció sostinguda de xerrades o altres esdeveniments.
L'exhibició no contextual d'imatges sexuals, el contacte físic inapropiat i l'atenció sexual no desitjada.

S'espera que els participants a qui se sol·liciti aturar aquest comportament ho han de complir immediatament.

Accions correctives
Com que els esdeveniments d'Escola Port comunitaris estan dirigits per voluntaris, els organitzadors de
l'esdeveniment depenen de tots els assistents perquè els ajudin a mantenir la política d'espais segurs. Si estàs
sent assetjat, o saps que algú més està assetjat, o tens qualsevol altra preocupació o inquietud, comuniqui-ho a
un membre del personal de l'esdeveniment immediatament.
Si els organitzadors de l'Escola Port estan preocupats per la conducta d'un individu o reben una queixa, poden
prendre les mesures apropiades a aquesta situació. Això pot incloure una advertència privada a la persona
interessada; en casos més greus pot ser necessari demanar-los que se'n vagin. En casos d'assetjament, el
personal pot proporcionar acompanyants.
A les persones amb un patró de comportament d'assetjament o que amenacen de fustigar o interrompre un
esdeveniment, se'ls pot demanar que no hi assisteixin.
Qualsevol inquietud pel que fa a la implementació d'aquesta política s'ha de plantejar davant dels organitzadors de
l'esdeveniment en primera instància, o davant de la comunitat d'Escola Port en general, segons vulgueu.

Informació de contacte
Per ajudar els assistents a mantenir-se segurs i posar-se en contacte quan hi ha una emergència, és útil
enumerar els responsables següents:
●
●
●
●

Professor o professora de la classe/pràctiques
Sofía Moruzzi (Coordinadora àrea de nàutica d’esbarjo)
Lorena Quiros (Coordinadora àrea de nàutica professional)
Jose Valdor / Rodrigo Andrade (Direcció).

