
1. Tots els infants i adolescents que pateixen una malaltia tenen dret a l’escolarització en el 
mateix hospital o en el seu domicili, també si reben tractament en un país diferent al seu. 

2. L’objectiu de l’atenció educativa per als infants i joves hospitalitzats és la continuació de 
l’escolarització mantenint el seu rol d’alumnes. 

3. L’ensenyament a l’hospital crea una comunitat d’infants i adolescents i els normalitza la 
vida quotidiana. L’educació hospitalària s’haurà d’organitzar com una aula, amb 
ensenyament grupal i individual, tant a l’aula hospitalària com a l’habitació de l’infant. 

4. L’atenció educativa a l’hospital i a la llar ha d’adaptar-se a les necessitats i capacitats dels 
infants i adolescents en cooperació amb la seva escola de referència. 

5. L’entorn i les instal·lacions per a l’aprenentatge han d’adaptar-se a les necessitats dels 
infants i adolescents afectats per una malaltia. Les tecnologies de la informació i la 
comunicació també s’han d’utilitzar per evitar l’aïllament. 

6. L’ensenyament sobrepassarà el continguts específic del currículum ordinari, així 
s’inclouran temes relacionats amb les necessitats específiques derivades de la malaltia i de 
l’hospitalització. S’utilitzarà una varietat de mètodes i recursos d’ensenyament. 

7. L’atenció educativa a l’hospital i en el domicili es durà a terme per professionals qualificats 
que, a més, rebran una formació específica. 

8. Els especialistes encarregats de l’activitat educativa formaran part de l’equip 
multidisciplinar que atén a l’infant i adolescent amb una malaltia, actuant com a vincle 
d’unió entre aquest i el seu centre educatiu de referència. 

9. Els pares seran informats envers els drets dels seus fills a rebre atenció educativa i sobre el 
programa educatiu seguit. Seran considerats com a part activa i responsable del mateix. 

10. La integritat de l’alumnat haurà de ser respectada, incloent la confidencialitat mèdica i el 
respecte a les seves conviccions.
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