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1. L’ACOLLIDA   AL   CENTRE 
 
L’escola és una comunitat d’aprenentatge en la qual tothom té un paper important. L’acollida de nous membres és un procés valuós des de punts de vista                          
diferents   i   complementaris. 
 
Any rera any i durant el curs, a l’escola 9d4t acollim alumnes i mestres nouvinguts. El pla d’acollida és el document que recull, d ’una forma organitzada i                            
precisa,   totes   les   intervencions   que   faciliten   la   incorporació   normalitzada   d’aquestes   persones,   alumnes   i   mestres   a   la   nostra   comunitat   educativa.  
 
En el document annex Pla de convivència es contempla l’acolliment de tots els membres de la comunitat educativa com són famílies, mestres, membres del                        
consell   escolar. 
 
1.1   L’arribada   d’un   nou   mestre 
 
Quan   arriba   un   nou   company   a   l’escola,   se   li   farà   una   rebuda   amable   i   tranquil·la. 
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● Acompanyar-lo   al   seu   lloc   de   treball   amb   algú   que   li   faci   de   suport   i   de   guia   durant   el   temps   que   necessiti   per   establir   un   lligam   amb   l’aula   i   l’entorn, 
per   tal   de   vetllar   per   la   continuïtat   de   la   dinàmica   d’aula   i   d’escola.   Es   valorarà   quina   persona   serà   l’adequada   per   fer   aquest   acompanyament   a 
l’aula. 

● Fer   la   presentació   de   tot   l’equip   a   la   sala   de   mestres. 
● Se   li      lliurarà   la   documentació   necessària   des   de   direcció   (cal   saber,   normes   de   funcionament,   projecte   d’escola....) 
● Assistirà   a   les   reunions   d’acollida   programades   durant   el   curs   (mínim   tres   però   dependrà   de   l’adaptació). 
● Se   li   possibilitarà   un   espai   dins   l’horari   per   tal   que   visiti   les   altres   aules   i   conegui   el   projecte   de   l’escola   i      la   metodologia. 

 
1.2   L’arribada   d’una   nova   família 

 
L’arribada   d’una   nova   família   significa.... 

● Fer-li   una   rebuda   amable   i   tranquil·la. 
● Des   de   direcció   es   fa   una   presentació   de   l’escola,   mentor,   espais,   metodologia,   serveis.... 
● Vetllar   per   la   integració   i   participació   de   la   nova   família   a   les   activitats   del   centre   (festes...) 

 
1.3   L’acollida   del   nens   de   1r   curs   d’   EI. 
 
L’acollida   del   nens   de   P-3 

● Reunió   exclusiva   per   les   noves   famílies   al   juliol. 
● Taller   conjunt   pares-fills   d’elaboració   del   nom   del   penjador,      al   mes   de   setembre   (dia   abans   de   començar). 
● Aconsellar   i   acompanyara   a   les   famílies   l’entrada   adaptada   a   les   necessitats   de   cada   nen   durant   l’inici   de   curs. 

  
 

1.4   Acollida   de   nous   alumnes 
 
Acollida   de   nous   alumnes: 

● S’informa   al   grup-classe   i   a   les   altres   aules,   de   la   nova   incorporació   del   company.   Es   treballen   dinàmiques   si   cal,   per   poder   integrar-lo. 
● Si   la   família   o   l’escola      ho   creuen   convenient   l’entrada   serà   adaptada   a   les   necessitats   del   nen/a. 
● S’informarà   a   les   famílies   via   e-mail   de   l’arribada   d’un   nou   membre   al   grup   aula. 

 
1.5   L’acomiadament 
 
El   comiat   d’un   alumne: 

  
·                             El   comiat   d’un   alumne   en   el   transcurs   del   curs   escolar   es   farà   a   nivell   intern   de   classe.   Com   a   record   de   l’escola,   el   tutor,   juntament   amb   els 

companys   d’aula,   decidiran   quin   regal   elaboraran   (àlbum   amb   dibuixos   i/o   escrits   dels   companys,   creacions   amb   fusta,   fang...   ),   es   farà   a 
nivell   col·lectiu. 

  
El   comiat   d’etapa: 



 

Pla   de   convivència   de   centre 
Escola   nou   de   Quart   -   17009242  

 

 
·                             Final   d’etapa   d’educació   infantil: 
·                             Final   d’etapa   de   primària: 

  
El   comiat   d’un   mestre: 
 

·                             L’escola   vetllarà   perquè   el   mestre   disposi   d’un   espai   i   temps   per   acomiadar-se   dels   seus   alumnes   així   com   del   claustre   de   mestres   i   altres 
professionals.   Se   li   farà   un   petit   present   de   record   de   la   nostra   escola.   Les   famílies   afectades   per   canvi   de   mestre   seran   avisades   via   e-mail. 

 
 
El   comiat   del   curs: 
 

·                             Per   Nadal   es   farà   un   petit   present,   d’   elaboració   manual,   per   tots   els   integrants   de   la   comunitat   educativa   al   transcurs   d’un   dinar. 
·                             Per   final   de   curs   s’acomiadarà   a   la   comunitat   educativa   en   un   dinar,   se’ls   obsequiarà   amb   un   petit   detall   (postal,   potet   de   sorra...) 
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2. COMUNICACIÓ   FAMÍLIA   -   ESCOLA 
 
2.1   Protocol   de   comunicació   des   de   l’escola   a   les   famílies 
 

ESCOLA 

 
FAMÍLIES 

 

CANAL RESPONSABLE MISSATGE   O   FUNCIÓ PERIODICITAT 

Web Cap   d’estudis 
Comissió   mixta   de   pàgina   web 

- Notícies   d’escola. 
- Informacions/esdeveniments   d’escola. 
- Full   informatiu?? 
- altres   enllaços   interessants 
- informacions   de   reunions,   convocatòries,  

- Un   article   quinzenal   per   cicle. 
- 1   actualització   setmanal. 

Full   informatiu Director 
Coordinadores 

- Informacions   d’escola   a   dues   setmanes   vista. - Cada   divendres. 

Mail Equip   directiu - Informes   del   primer   i   tercer   trimestre. 
- Convocatòria   d’entrevistes   i   de    reunions 
- Informacions   de   conflictes   greus. 
- Aconteixements   de   grup   o   d’escola   d’última   hora. 
- Informacions   de   conflictes   especialment   greus   (en   el   cas   que   no   hi   hagi 

resposta   via   telèfon). 

- Diari  

Telèfon Equip   directiu - Situació   de   malaltia   o   indisposició. 
- dubtes:   menjador,   recollida,   extraescolars... 
- Informacions   de   conflictes   especialment   greus   (en   el   cas   que   no   hi   hagi 

resposta   s’enviarà   un   e-mail   per   notificar-ho). 
- Convocatòria   d’entrevistes   (en   cas   que   no   hi   hagi   resposta   per   mail). 

- Diari  

Pissarreta   aules   (P3-3r) Tutors - Activitats   que   s’han   fet   durant   el   dia. 
- Demandes   concretes. 

- Diari  

Reunions Informatives   inici   de   curs:   tutores   del   grup   i 
coordinadora   de   cicle. 

Informacions   del   curs   en   qüestió      (tutories,   sortides,   horaris,   espais,   material   i 
objectius   de   curs   de   l’escola   i   del   nivell   que   es   cursar) 

3   anys   Juliol   i   altres   cursos   Setembre. 

Pedagògiques:   comissió   de   mestres. Informacions   de   caire   metodològic,   línia   d’escola   i   acostament   de   la   metodologia   a 
les   famílies. 

Febrer/   Març 
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Portes   obertes   (març):   comissió   de   mestres Presentació   de   l’escola:   organització,   equip,   metodologia,   espais   i   objectius   de 
Projecte   Educatiu   de   Centre. 

Març   (abans   de   la   preinscripció) 

Viatge   de   6è - Inicial   (Tercer   trimestre   de   5è)   Presentació   del   procés   de   com   escollir 
destí   i   recpatació   de   diners. 

- Final   (Inici   tercer   trimestre   de   6è)   Aclariment   de   dubtes   i   presentació 
final   de   l’itinerari.   Tancament   de   pagaments. 

 

Pla   de   treball Mentor   (de   3r   curs   EI   a   6è) Evolució   setmanal   de   l’alumne   en   funció   dels   seus   propòsits   i   objectius   de   curs. 
Èxits   aconseguits   o   propostes   de   millora.   Transmissió   de   l’estat   emocional   o   dels 
conflictes   viscuts. 

Setmanal   o   quinzenal   depenent   del   curs 

Agenda Mentor   o   tutor - Informacions   d’aula:   dates   ràdio,   he   après,   sortides,   terminis   estudis, 
materials   que   s’ha   de   portar   a   l’escola... 

Setmanal 

Entrevistes Mentor   o   tutor - Evolució   de   l’alumne,   estat   emocional,   vincles   amb   el   grup   i   amb   els 
adults,   lideratges   i   altres. 

-   Una   el   curs   (s’inicien   a   l’octubre) 
-   Una   de   tancament   per   entregar   l’informe   final 
de   10   minuts   (quan   el   curs   ja   s’ha   acabat) 

Informes Mentor   i   mestres   del   cicle 1r   Trimetre: 
- Informe   actitudinal   (3   i   4   anys   desembre).  
- Informe   competencial   (5   anys   a   6è   desembre) 

2n   Trimestre: 
-    Informe   d’autoavaluació   de   l’alumne. 

 
3r   Trimestre:  

- Informe   final   de   capacitats   (3   i   4   anys   juny) 
- Informe   final   competencial  
- Qualificacions   oficials   (excepte   els   alumnes   de   5   anys). 
- Informe   de   CCBB   individual   de   l’alumne   (només   a   6è) 

Delegats   d’aula  Pare   o   mare   representant   d’aula - Administrador   del   grup   de   whatsapp   del   grup   classe,   inclusió   de   totes   les 
famílies. 

- Moderació   dins   el   grup   de   whatsapp   del   grup   classe:   vetllar   per   una 
informació   respectuosa,   no   mencionar   a   terceres   persones   si   no   hi   són 
presents,   recordar   no   enviar   imatges   d’escola   per   aquest   canal   (no   té 
drets   d’imatge). 

- Canalitzar   les   demandes   cap   als   canals   que   té   l’escola. 
- Transmissió   de   suggèrencies,   propostes,   agraïments   col·lectives   a 

l’equip   directiu.   Aquestes   han   de   ser   per   escrit,      concretant   l’acció   i      amb 
els   noms   i   cognoms   de   qui   ho   demana.  

 

A   principis   de   curs   i   quan   s’ascaigui. 
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Comissions   mixtes Comissió   mixta   de   menjador   17-18:   Xevi 
Comissió   mixta   de   pati   17-18:   Fina 
Comissió   mixta   de   pàgina   web   17-18:   Olga 
Comissió   mixta   de   festes   17-18:  

Comissió   mixta   de   menjador 
Comissió   mixta   de   pati 
Comissió   mixta   de   pàgina   web 
Comissió   mixta   de   festes 

La   periodicitat   depèn   dels   esdeveniments 
escolars,   però   s’acostumem   a   realitzar   dues   el 
trimestre.  

Voluntariat Cap   d’estudis   i   mestres   del   voluntariat   en 
concret 

Reunió   d’acollida   i   presentació   protocol   voluntaris. Principi   de   curs 

AFA Director -Transmissor   de   demandes   i   necessitats. 
-Fer   un   seguiment   del   curs   paral·lelament   amb   l’   Equip   Directiu 
-Fer   actuacions   conjuntes   amb   l’escola.  
-Participar   activament   en   les   reunions   de      menjador.  
-Organitzar,   coordinar   i   fer   un   seguiment   i   avaluar   de   les   activitats   extraescolars. 

Mensualment  

Consell   Escolar Director -Comunicació   d’   informacions   importants   i   rellevants   de   l’escola. 
-Aprovació   de   documents   d’escola. 
-Presa   de   decisions. 

Un   cop   per   trimestre   i   sempre   que   sigui 
necessari. 
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2.2   Protocol   de   comunicació   des   de   les   famílies   a   l’escola 
 

FAMÍLIES 

 
ESCOLA 

 

CANAL QUI   DÓNA   RESPOSTA ES   COMUNICA     CAL   EVITAR 

Mail ED   o   tutor - Malaltia,   retard   previst   o   imprevist   al   matí,   absència,  
- Gestió   de   pagaments 
- Temes   o   incidents   de   caire   personal   importants 
- Petició   d’entrevista   i/o   conversa   telefònica   amb   la   tutora 

- Pèrdua   de   material   escolar   (armari   d’objectes 
perduts/tutor) 

- Conflictes   d’aula   (tutor) 

Telèfon ED/   Administrativa 
Consultar   horaris   administrativa 

- Retard   a   la   recollida   de   migdia   o   tarda 
- Consultes   administratives 
- Situacions   excepcionals   (accident,   malatia   familiar) 

- Petició   de   conversa   amb   la   tutora   que   pugui 
interrompre   una   classe   i/o   reunió 

Tutor/mentor - Aspectes   puntuals   breus   a   partir   de   16:30h.  
- Entrevista   (solicitud   via   e-mail). 

- A   les   9:00h   del   matí   perquè   interromp   la 
rebuda   del   grup 

- A   les   15:00h   de   la   tarda   perquè   interromp   la 
rebuda   del   grup 

Pla   de   treball - Firma   setmanal/quinzenal   del   pla   de   treball - Revisar   la   forma   d’utilitzar   el   pla   de   treball   al 
document   Pla   de   treball   de   les   NOFC 

Agenda   5è   i   6è Tutor/mestre   especialista - Sol·licitar   entrevista  
- Comunicar   absència   signada   pels   pares 
- Comunicar   indisposició   per   realitzar   una   activitat 

 

Enquestes   de   satisfacció Equip   directiu Respostes   al   formulari   tancat   i   altres   suggerències   (després   de   la 
reunió   de   famílies   i   a   final   de   curs). 

 

Comissions   mixtes Comissió   mixta   de   menjador   17-18:   Xevi 
Comissió   mixta   de   pati   17-18:   Fina 
Comissió   mixta   de   pàgina   web   17-18:   Olga 
Comissió   mixta   de   festes   17-18:   ? 

Aportacions   i   actuacions   en   les   diverses   comissions.  

Pissarra   Vileda   de 
voluntariat 

Tutor   o   responsable   de   l’activitat Apuntar-se   als   esdeveniments   escolars   que   requereixen   de 
voluntaris.   Posar   nom   del   pare/mare   i   del   curs   fill/a. 

Quan   es   requereixi 

Consell   Escolar Director - Agraïments,   crítiques   i   propostes   de   millora   de   les   famílies 
a   l’escola. 

Un   cop   per   trimestre   i   sempre   que   sigui   necessari. 
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- Votació   en   aquells   aspectes   que   la   normativa   requereix. 

 
2.3   Protocol   de   comunicació   de   l’escola   cap   al   poble   o   entorn 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ENTRADA SORTIDA 

CANAL RESPONSABLE MISSATGE PERIODICITAT 

Celrè Coordinadores Recull   d’activitats   que   es   realitzen   a   l’escola  Trimestral 

Comissió   Municipal Director Agraïment,   suggeriments,   propostes   i   acords   entre 
els   diferents   centres   educatius   del   poble. 

Trimestral 

Consell   Escolar Director -Comunicació   d’   informacions   importants   i   rellevants 
de   l’escola. 
 
-Aprovació   de   documents   d’escola. 
 
-Presa   de   decisions. 
 
-   Agraïments,   crítiques   i   propostes   de   millora   de   les 
famílies   a   l’escola. 
 
-Votació   en   aquells   aspectes   que   la   normativa 
requereix. 
 

Un   cop   per   trimestre   i   sempre   que 
sigui   necessari. 

Web Cap   d’estudis - Notícies   d’escola. 
- Informacions/esdeveniments   d’escola. 
- Full   informatiu 
- Informacions   de   reunions,   convocatòries 

vàries. 
- Altres   enllaços   interessants 

Actualitzacions   2   ó   3   vegades 
setmanals 

Serveis   externs   (socials, 
professionals   i   centres   varis) 

Cap   d’estudis - Coordinacions   amb   serveis   externs. 
- Transmissió   d’informacions   rellevants. 

Mensualment   i   sempre   que   sigui 
necessari. 
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UDG   i   altres   universitats Director - Formació   segons   les   necessitats   de 
l’escola. 

 
- Projecció   del   centre   als   estudiants   de   grau. 

 
- Centre   de   pràctiques. 

 
 
 
 

Un   cop   l’any   i   sempre   que   sigui 
necessari. 

Twitter Cap   d’estudis -Pendent   de   debatre   en   claustre  
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3.      Atenció   a   la   diversitat 
 
Durant   el   curs   17-18   hi   ha   prevista   la   redacció   d’aquest   punt.  
 

3.1   Comissió   d’atenció   a   la   diversitat 
 

3.2   Comissió   d’atenció   social 
 

3.3   Equip   d’assessorament   psicopedagògic 
 
3.4   Ajuntament 

 
 
4.   Àmbits   de   participació 
 
Durant   el   curs   17-18   hi   ha   prevista   la   redacció   d’aquest   punt.  
 

3.5 Comissions   mixtes 
 
3.6    Comissió   de   comunicació   pedagògica 
 
3.7    Voluntaris 
 
3.8    Delegats   curs 
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5.   Ressolució   de   conflictes 
 

5.1   El   conflicte 
 
Durant   el   curs   17-18   hi   ha   prevista   la   redacció   d’aquest   punt   5.1.  
 

5.1.1   La   visió   i   posició   de   l’adult 
5.1.2   Les   normes   d’escola 
5.1.3   Les   normes   del   pati 
5.1.4   Les   normes   del   menjador   escolar   i   el   servei   d’acollida   matinal 
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5.2   Prevenció   individual   i   grupal   de   conflictes 

 

PREVENCIÓ 
INDIVIDUAL 

1-   Dissenyar   un   programa   d’acció   tutorial   amb   una   sèrie   d’actuacions   i   compromisos   coneguts   i   pactats   per   l’alumne,   l’adult   i   la   família. 
 
2-   Intensificar   la   vigilància   de   les   zones   de   risc   com   els   patis,   el   menjador,   els   canvis   d'aula,   els   passadissos…  
 

3-   Seguiment   dels   incidents   amb   registre   escrit   per   veure   els   canvis   temporals   de   les   conductes.   Verificar   que   no   continua   la   situació   inicial. 

 

4-   Demanda,   si   s’escau,   d’   assessorament   per   part   de   l’adult   a   l’   EAP   o   mestra   d’   EE   per   fer   una   bona   intervenció. 

 
5-   Mantenir   periòdicament,   comunicació,   compromís   i   treball   conjunt   amb   la   família. 

PREVENCIÓ 
GRUPAL 

1-   Activitats   de   dinàmica   d’aula    per   treballar   la   gestió   de   les   emocions   i   la   prevenció   dels   conflictes. 
 

2-   Intensificar   el   control   per   part   dels   adults   de   les   zones   de   risc   com   els   patis,   el   menjador,   els   canvis   d'aula,   els   passadissos… 

 

3-   Seguiment   dels   incidents   amb   registre   escrit   i   enquestes   repetides   per   veure   els   canvis   temporals   de   les   conductes.   Verificar   que   no 
continua   la   situació   inicial. 

 

4- Avaluar  mitjançant qüestionaris el clima d'aula i de centre, identificar els punts forts i els punts febles i dissenyar les estratègies                      
d'intervenció   més   adients   a   cada   cas. 

 

5- Intervenció en el grup dels alumnes implicats mitjançant les assemblees, per tractar el fenòmen en la seva dimensió social, amb l'objectiu                      
de mostrar el rebuig dels adults per aquestes accions, sensibilitzar els alumnes de la gravetat de la situació, modificar els rols i els patrons                        
de   reacció   davant   les   situacions   d'intimidació.  
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6-   Demanda   ,   si   s’escau,   d’assessorament   per   part   de   l’adult   a   l’   EAP   o   mestra   d’   EE   per   fer   una   bona   intervenció. 
 
7-   Realitzar,   si   s’escau,   tallers   amb   professionals   externs   que   tractin   el   tema.   Adreçat   tant   als   adults   com   als   alumnes. 

 
5.3   Eines   de   prevenció,   tornada   a   la   calma   i   actuació   davant   un   conflicte 
 

 
Eines   de   prevenció 

 
Què   és? 

 
Com   funciona? 

Com   no   funciona? 
(   L’   adult   ha   de   fer-ho   coneixedor   als 

alumnes) 

Espai   tou   (EI   i   1r) Espai adequat dins l’aula que els alumnes poden        
utilitzar en moments que necessiten calma o       
intimitat (tumbona, coixí, matalàs…) aquest espai      
s’acompanya de contes, ampolles de la calma,       
llibres   de   vida.. 
Espai reduït, amb un màxim de dos o tres         
alumnes. 
 

Poden   donar-se   dues   modalitats: 
- l’ adult recomana a l’alumne anar-hi pel seu         
benestar  
- l’alumne hi accedeix en estones d’ activitats        
lliures o bé demana a l’adult la necessitat        
d’anar-hi. 
 
 

Com   un   espai   de   joc   motriu  
 

Taula   tranquil·la   (2n   i   3r) 
 
 
 
 

Espai en un lloc concret de l’aula: taula, cadira,         
safata amb llavors i/o pilota antiestres i consignes        
penjades   a   prop   (respira,   pensa,   actua)  
 

Poden donar-se dues modalitats: l’ adult      
recomana a l’alumne anar-hi pel seu benestar o        
bé l’alumne demanar a l’adult anar-hi, aquest ha        
de      justificar   aquesta   demanda. 
L’adult en tot moment ha d’estar al cas del         
temps que l’alumne roman en aquest espai i        
com   està. 
 
 
 
 

Anar-hi sense demanda ni justificació     
prèvia. 
No   és   un   espai   de   joc. 
Cal respectar les normes “d’ordre i saber       
estar.” 
S’hi pot estar el temps que determinarà       
l’adult   o   es   pactarà   alumne/adult. 
 
 
 

Espai tranquil: sofà, coixí..    
(de   4t   fins   6è) 

Espai adequat dins o fora de l’aula que els         
alumnes poden utilitzar en moments de neguit,       
enuig,   resolució   de   conflictes   entres   iguals..  

Poden donar-se dues modalitats: l’ adult      
recomana a l’alumne anar-hi pel seu benestar o        
bé l’alumne demanar a l’adult anar-hi, aquest ha        

Anar-hi sense demanda ni justificació     
prèvia. 
No   és   un   espai   de   joc. 
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de      justificar   aquesta   demanda. 
l’adult en tot moment ha d’estar al cas del temps          
que   l’alumne   roman   en   aquest   espai   i   com   està. 
màxim   de   dos   o   tres   alumnes.  

Cal respectar les normes “d’ordre i saber       
estar.” 
S’hi pot estar el temps que determinarà       
l’adult   o   es   pactarà   alumne/adult. 

Rellotge de sorra (EI i 1r,      
pati i psicomotricitat si es     
creu   convenient) 
 

Objecte que es tindrà a les aules d’infantil fins a 1r           
de primària (existeixen rellotges d’un, dos o tres        
minuts).  

Les   funcions   del   rellotge   de      sorra   són: 
- retornar l’alumne a la calma trencant la        
dinàmica   negativa   en   què   està   immers. 
- com a eina de mediació davant un conflicte (ús          
d’una joguina, temps d’espera per realitzar una       
tasca…) 
- com a eina per treballar la paciència i l’espera          
tant   individualment   com   grupalment. 

Com   una   joguina. 
És l’adult qui la proporciona a l’infant o        
aquest   el   demana   justificadament. 

Full   de   reflexió  
 

És una eina de reflexió individual que s’ empra des          
del 3r cicle d’ EI fins a 6è. Se li proporciona a            
l’alumne quan ha comès una falta greu o molt         
greu. 
Pels alumnes fins a 1r existeix un format amb dues          
preguntes. Pels alumnes de 2n fins a 6è són tres          
preguntes. 
Estarà   signat   per   l’alumne,   adult   i   família. 
 
 

L’alumne, en un lloc tranquil, sol o acompanyat        
de l’adult, un cop està en calma ha de fer una           
reflexió dels seus actes a partir d’ aquestes        
preguntes: 
- què he fet? (resum de l’actuació concreta que         
s’ha   produit) 
-què hauria d’haver fet ( quina altra actuació        
positiva   podria   haver   adoptat) 
- què puc fer ara? (quina actuació ha de fer per           
donar   per   tancat   el   procès). 
Els alumnes fins a 1r contesten els dos primers         
apartats   mitjançant   l’escriptura   /oi   el   dibuix. 
Els   alumnes   més   grans   els   contesten   tots   tres. 

Utilitzar-lo quan l’alumne és capaç de fer       
una   reflexió,   no   quan   està   bloquejat. 
No s’ha d’utliitzar com una eina de càstig        
ni d’amenaça, sinó com un     
acompanyament. 
 

Mesura   reparadora Mesura pactada alumne/adult per reparar una falta       
lleu. 

L’alumne pacta amb l’adult una mesura      
reparadora segons les habilitats que tingui      
(explicar conte a altres alumnes, ajudar en       
alguna   tasca   concreta…) 

Fer-ho improvisadamenti sense tenir en     
compte   el   potencial   del   nen/a. 

Dramatització   de   conflictes Fer visible objectivament als alumnes de manera       
teatralitzada les parts del conflicte: l’inici, nus i        

Cal una preparació prèvia del que es vol        
representar: qui seran els actors, com es       

Fer-ho   improvisadament. 
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desenllaç   i   el   rol   dels   personatges. distribuirà l’espai, on es situaran els      
espectadors,   com   es   conduirà   la   situació...  
L’ adult que ho porti a terme ha de tenir certa           
formació en aquest tipus d’activitats o bé ha        
d’estar   assessorat   per   algú   que   en   tingui.  
Tenir clar quin objectiu es busca amb aquesta        
activitat.  

Espais de descàrrega   
d’energia (coixí, eparrecar,   
guixar,   cridar…) 

Espai on l’alumne que té necessitat de descàrrega        
d’energia ho pugui fer sense afectar a altres        
companys   i   adults. 

Segons l’edat i de la necessitat de l’alumne, es         
tindrà a la classe alguns tipus de material (coixí,         
guixos…)   o   se   li   proporcionarà   en   el   moment.  
Si el mentor/a ho creu necessari, se’l farà sortir         
de   l’aula. 
Cal fer un treball paral·lel amb l’infant per tal que          
aquestes activitats vagin remitint fins a      
desaparèixer. 

Abusar   d’aquestes   activitats. 

Mossegador (EI  
principalment) 

Objecte per aquells alumnes que tenen necessitat       
de mossegar i evitar que ho facin als seus         
companys. 

Es demana a la família que proporcioni un        
mossegador a l’infant i aquest el portarà penjat        
el   temps   que   romangui   a   l’escola. 

Us   individual   i   exclusiu   de   l’alumne. 

Nen/a acompanyant i/o   
mediador. 

Un alumne amb sensibilitat per l’acompanyament,      
amb habilitats per la mediació i que sigui proper al          
nen/a   alterat. 

Fer d’enllaç entre l’adult i l’alumne alterat.       
Acompanyar-lo en els moments que rebutja a       
l’adult i que necessita un igual per sentir-se        
millor. 

Cal tenir en compte com es sent i quina         
responsabilitat pren el nen/a que     
acompanya. Utilitzar aquest recurs el     
mínim   de   vegades   possible. 

Família Treball paral·lel,complicitat i comunicació amb la      
família. 

Mantenir la família informada (protocol     
comunicació) sempre que succeeixi un fet i       
buscar maneres de treballar conjuntament amb      
l’escola   per   aconseguir   el   benestar   de   l’infant. 
Deixar   constància   per   escrit. 

Desinformació   cap   a   la   família. 

EAP Traspàs   d’informació   i   assessorament Seguir   el   protocol   de   comunicació   amb   l’   EAP. Saltar-se   el   protocol. 

Inspecció Comunicació dels fets i/o assessorament a      
inspecció 

El director informa via mail o trucada telefònica        
a l’inspector de zona per informar o demanar        

Saltar-se   el   protocol. 
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assessorament   en   un   cas   especialment   greu. 

Claustre Traspàs d’informació al claustre dels fets i       
actuacions   preses. 

El director informa al claustre per tal que        
n’estigui   assabentat. 

Traspàs   públic   de   la   informació. 

Comissió   de   convivència  Traspàs d’informació dels fets i presa de decisions        
(funcions   comissió   convivència) 

El director convocarà la comissió de convivència       
sempre que ho cregui necessari o per       
recomanació   de   l’inspector. 

Traspàs   públic   de   la   informació. 

Consell   Escolar Traspàs d’informació al Consell Escolar dels fets i        
actuacions   preses. 

El director informa al Consell Escolar per tal que         
n’estigui   assabentat. 

Traspàs   públic   de   la   informació. 

CAD (comissió d’atenció a    
la   diversitat) 

Traspàs   d’informació   i   assessorament Es transmetrà la informació necessària i es       
pactaran   les      actuacions   a   realitzar. 

Traspàs   públic   de   la   informació. 

CAS   (CAD   social) Traspàs   d’informació   i   assessorament Es transmetrà la informació necessària i es       
pactaran   les      actuacions   a   realitzar. 

Traspàs   públic   de   la   informació. 

5.4   Gradació   de   conductes   contràries   a   les   normes   de   convivència   i   mesures   correctores. 
 

5.4.1   Faltes   lleus 
 
 

 

FALTES   LLEUS 
(LL) 

RESPONSABLES REGISTRE   I 
TRANSMISSIÓ   AL 

CLAUSTRE 

COMUNICACIÓ  
AMB   LA   FAMÍLIA 

ACTUACIÓ   AMB 
L'ALUMNE   QUE   HA 
COMÈS   LA   FALTA 

ACTUACIÓ   AMB   L’ALUMNE 
AFECTAT   I/O   EL   GRUP 

FINALITZACIÓ 

1.   Burlar-se   d’un   company 
o   fer   escarni. 
 
2.Fer   cas   omís   de 
consignes. 
 
3.Sortir   de   l’aula   sense 
comunicar-ho   a   l’adult. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En   cas   que   la 
conducta   sigui 

reiterada   (més   de 
tres   cops),   es 

procedirà   a   fer   un 
registre   de   les   faltes 

en   el   FULL 
D’INCIDÈNCIES   del 

 
 
 
 

 
 

 
En   cas   que   la 
conducta   sigui 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexió   oral   amb   el 

S’acompanyarà   a   l’alumne 
afectat   mitjançant: 

- Estratègies 
d’empodarament. 

- Reflexió   oral/disculpa 
del   company   en 
qüestió. 

- Tractament   del   tema   a 
l’assemblea   d’aula   (si 

 
Els   tutors   faran 
entrega   del   full 
d’incidències   de 

faltes   lleus 
trimestralment   (el   dia 

de   l’avaluació)   a 
l’equip   directiu. 
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4.   Incompliment 
intencionat   de   les   tasques 
assignades   (càrrecs, 
demandes   de   l’adult…) 

Mestre   que   està   a 
l’aula   o   monitor   de 

menjador 

grup. 
 

El   tutor   o   mestre 
afectat   informa   a   la 

coordinadora   del   seu 
cicle   i   a   la   reunió   de 

coordinació   es   valora 
cicle   valora   si   cal 

informar   a   una   part 
del   claustre   o   al 

claustre   complert.  
 

Pel   que   fa   el 
menjador,   el   monitor 

informe   a   la 
coordinadora   i 

aquesta   a   l’equip 
directiu   si   s’escau. 

reiterada   (més   de   tres 
cops),   es   procedirà   a 
fer   un   registre   de   les 

faltes.  
 

mestre   que   està   a 
l’aula   i   conjunta   amb 
el   mentor,   si   s’escau. 
 

 

s’escau) Pel   que   fa   a   les   faltes 
lleus   de   menjador   es 
comuniquen   mensual 
a   l’Equip   directiu   de 

l’escola   i   a   l’AFA. 
 

Cada   final   de   curs 
l’equip   directiu   podrà 

plantejar-se   nous 
objectius   per   reduir   el 
nombre   d’incidències 
a   l’escola   de   cares   al 

curs   vinent. 
 
 

5.   Fer   un   mal   ús 
intencionat   d´algun   tipus 
de   material   d’aula   (fulls, 
contes,   llapis...)   propi   o 
dels   altres. 

6.   Fer   un   mal   ús 
intencionat   d’algun   tipus 
de   material   escolar   (paper 
higiènic,   paper   de   mans...) 

 
Tractament   a   l’assemblea   i 
presa   d’un   acord   d’aula.  
 
 

 
 
 
 
5.4.2   Faltes   greus 
 
 
 

FALTES   GREUS 
(G) 

RESPONSABLES REGISTRE   I 
TRANSMISSIÓ   AL 

CLAUSTRE 

COMUNICACIÓ  
AMB   LA   FAMÍLIA 

ACTUACIÓ   AMB 
L'ALUMNE   QUE   HA 
COMÈS   LA   FALTA 

ACTUACIÓ   AMB   L’ALUMNE 
AFECTAT   I   FAMÍLIA 

FINALITZACIÓ 

1.   Maltractar   o   trencar 
algun   mobiliari   escolar. 
intencionadament. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Totes   les   faltes 
greus   seran 

registrades   al   FULL 
D’INCIDÈNCIES   del 

 
Es   comunica   a   la 
família   mitjançant 
telèfon   o   correu 

electrònic   així   com 
se’ls   fa   arribar   el   full 

Full   de   reflexió   +  
mesura   reparadora      + 

substitució   per   un 
producte/objecte   nou 
(en   cas   que   no   s’hagi 

Tractament   a   l’assemblea   i 
presa   d’un   acord   d’aula.  

 
El   tutor/mentor   farà   el 

seguiment   de   la   mesura 
per   tal   que   es   compleixi 

en   la   seva   totalitat. 
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Mestre   que   està   a 
l’aula   o   monitor   de 

menjador 
juntament   amb 
mentor/tutor. 

grup. 
 

El   tutor   o   mestre 
afectat   informa   a   la 
coordinadora   del 

seu   cicle   i   a   la 
reunió   de 

coordinació   es 
valora   cicle   valora   si 
cal   informar   a   una 

part   del   claustre   o   al 
claustre   complert. 

 
Pel   que   fa   el 

menjador,   el   monitor 
informe   a   la 

coordinadora   i 
aquesta   a   l’equip 

directiu   si   s’escau. 
 
 

de   reflexió   que   han   de 
signar.   Es   demana   a 

la   família   que 
acompanyi   a   l’alumne 

en   el   procés   de 
reflexió.  

 
 

En   cas   que   la 
conducta   sigui 

reiterada   (més   de 
tres   cops),   es 

considerarà   un   falta 
especialment   greu. 

aconseguit   la 
reparació). 

Els   tutors   entreguen   del 
full   d’incidències   de 

faltes   lleus 
trimestralment   (el   dia   de 

l’avaluació)   a   l’equip 
directiu. 

 
Pel   que   fa   a   les   faltes 
lleus   de   menjador   es 

comuniquen   mensual   a 
l’Equip   directiu   de 
l’escola   i   a   l’AFA. 

 
Cada   final   de   curs 

l’equip   directiu   podrà 
plantejar-se   nous 

objectius   per   reduir   el 
nombre   d’incidències   a 
l’escola   de   cares   al   curs 
vinent   i   informar-ho   al 

Consell   Escolar. 

2.Insults   i   menyspreus 
cap   als   companys   o 
adults.  

 
 
 
 
 

Full   de   reflexió   +  
mesura   reparadora 

(en   cada   cas   es 
considerà   l’opció   més 

òptima). 

S’acompanyarà   a   l’alumne 
afectat   mitjançant: 

- Estratègies 
d’empodarament. 

- Reflexió   oral/disculpa 
del   company   en 
qüestió. 

- Tractament   del   tema 
a   l’assemblea   d’aula 
(si   s’escau) 

 
Comunicació   de   les 
actuacions   preses   a   la 
família   en   qüestió. 
 

3.La   falta   de   respecte,   la 
injúria,   les   manifestacions 
de   xenofòbia,   les 
agressions   sexistes 
etc...intencionades   cap 
als   companys/es      i/o 
adults   de   tota   la   comunitat 
educativa. 

4.   Mostrar   una   actitud 
inapropiada   dinant 
(llençar   menjar,   escopir, 
fer   sorolls…) 

Canvi   de   taula   o   de 
torn   en   el   cas   del 
menjador. 

 
 
 
5.4.3   Faltes   especialment   greus 

 
FALTES   ESPECIALMENT 

GREUS 
(EG) 

RESPONSABLES REGISTRE   I 
TRANSMISSIÓ   AL 

CLAUSTRE 

COMUNICACIÓ  
AMB   LA   FAMÍLIA 

ACTUACIÓ   AMB   L'ALUMNE 
QUE   HA   COMÉS   LA   FALTA 

ACTUACIÓ   AMB 
L’ALUMNE   AFECTAT   I 

FAMÍLIA 

FINALITZACIÓ 

1.Les   agressions   físiques 
a   companys/es      i/o   adults 
de   l’escola. 

 
 

 
Mentor/tutor/monito

Recopilació   de   la 
documentació   en 
una   carpeta 
individual   del   cas 

 
 

Es   comunica   a   la 
família   mitjançant   una 

Inicialment 
Tornada   a   la   calma.   Si   no   és 
possible   s’avisa   a   la   família   o 
als   serveis   mèdics   que 

S’acompanyarà   a 
l’alumne   afectat 
mitjançant: 

- Estratègies 

El 
tutor/mentor/moni

tor   farà   el 
seguiment   de   la 
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2.La   fugida   premeditada 
de   l’escola   o   en   activitats 
fora   del   recinte   escolar. 

r menjador i equip    
directiu.  
Si s’escau també   
intervindrà: 
1-   CAD   (Comissió 
d’Atenció   a   la 
Diversitat) 
2-   Comissió   de 
convivència. 
3-   Inspecció. 

per   part   de   la 
Comissió   CAD. 
 
Còpia   de   les 
mesures   o 
ressolució   del   cas   a 
l’expedient   de 
l’alumne. 
 
Si   s’escau,   còpia   a 
inspecció. 
 

L’equip   directiu 
informarà   a   ttotes 

les   parts   afectades. 

entrevista   presencial 
(sempre   que   es 

pugui). 
 

Si   s’escau   es 
demanarà   a   diferents 

educatius   (EAP, 
inspecció, 

mediadors…)   que   hi 
assisteixin   a 

l’entrevista   amb   la 
família. 

s’emportin   a   l’alumne   de 
l’escola. 
 
A   posteriori 
-   Treball   amb   altres 
grups/aules. 
-   Privació   d’activitats   per   les 
quals   no   es   veu   preparat 
l’alumne. 
-   Expulsió   del   menjador   escolar 
en   cas   que   el   conflicte   vingui 
donat   en   aquest   espai 
interlectiu. 
-   Expulsió   de   com   a   màxim   5 
dies   tal   i   com   recull   la   LEC.  
 
Finalització 
El   mentor   de   l’alumne   farà   una 
trobada   de   tancament   del 
procés   amb   la   intenció   de 
donar-lo   per   acabat. 

d’empodarament. 
- Reflexió 

oral/disculpa   del 
company   en 
qüestió. 

- Tractament   del 
tema   a 
l’assemblea 
d’aula   (si 
s’escau) 

 
Comunicació   de   les 
actuacions   preses   a   la 
família   en   qüestió. 

mesura   per   tal 
que   es   compleixi 

en   la   seva 
totalitat.  

En   el   cas   que   en 
el   procés   hi   hagi 

intervingut   la 
Comissió   de 

convivència   o 
inspecció, 

s’informarà   al 
Consell   Escolar   i 
a   inspecció   de   les 

actuacions 
preses   i   del 

tancament   del 
procés. 

3.Assetjament   escolar   o 
ciberassetjament   a   un 
company. 

4.   Reiteració   de   tres   faltes 
greus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.4.4   Conductes   grupals   negatives 

 
CONDUCTES   GRUPALS 

NEGATIVES 
RESPONSABLES REGISTRE   I 

TRANSMISSIÓ   AL 
CLAUSTRE 

COMUNICACIÓ  
AMB   LA   FAMÍLIA 

ACTUACIÓ   AMB   EL   GRUP 
QUE   HA   COMÉS   LA 

FALTA 

ACTUACIÓ   AMB 
L’ADULT   I/O 

ALUMNES   AFECTATS 

FINALITZACIÓ 

1.Conducta de boicot         
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contra la dinàmica que    
porta   a   terme   l’adult. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Mestre   que   està   a 
l’aula   i   mentor/tutor 

del   grup   amb 
l’acompanyament   de 

l’Equip   directiu   i   si 
s’escau   la   CAD. 

 
 
 
 
 

 
Les   conductes 

grupals   negatives 
seran   registrades   al 

FULL 
D’INCIDÈNCIES 
apartat   GRUP.  
En   el   cas   que 

intervingui   la   CAD 
aquesta   també   en 
farà   un   registres. 

 
FASE   DE   DIAGNOSI   I 

OBSERVACIÓ 
No   es   comunicarà   a 

les   famílies   degut   a   la 
informació   sensible 
amb   la   que   s’està 

treballant 
 

FASE   D’ACTUACIÓ 
AMB   EL   GRUP 

Es   comunica   a   les 
famílies   d’aquell   grup 

classe   què   s’ha 
observat   i   les   accions   a 

prendre 
 

FASE   D’ACTUACIÓ 
AMB   ALGUNS 

MEMBRES   DEL 
GRUP 

Es   comunica   a   les 
famílies   implicades   el 
que   s’ha   observat   i   les 

accions   a   prendre. 

 
 
 
-   Treball   de   dinàmiques   de 
grup   assessorats   per   EAP   o 
EE. 
-   Treball   específic   a   les 
assemblees   d’aula. 
-   Acord,   si   s’escau,   de 
redacció   d’unes   normes   de 
conducta. 
-   Mesures   reparadores: 
disculpa   oral   o   escrita   per 
part   del      grup   cap   a   la 
persona   afectada   o   d’altres. 
Reparació   o   substitució   del 
material   malmés. 
-   Privació   d’activitats   per   les 
quals   no   es   veu   preparat   el 
grup. 
-   Privació   de   l’ús   de   certs 
materials   durant   un   període 
concret   de   temps. 

 
 
 
 
-   Eines 
d’empodarament   de 
l’adult. 
-Acompanyament   de 
l’adult   per   part   de 
l’equip   directiu   i 
mestres   d’EE. 
-   Suport   psicològic   de 
l’EAP   del   centre. 

 
 

El   tutor/mentor   farà 
el   seguiment   de   la 
mesura   per   tal   que 
es   compleixi   en   la 

seva   totalitat. 
 

Els   tutors 
entreguen   del   full 
d’incidències   de 

faltes   lleus 
trimestralment   (el 

dia   de   l’avaluació)   a 
l’equip   directiu. 

2.Conducta de boicot   
contra una altra persona    
(alumne, monitor,  
familiar…) 
 
 
 

3.Conducta de boicot   
contra el material o les     
instal·lacions de l’escola,   
així com les instal·lacions    
externes que aquesta   
utilitza   o   contracta. 
 

4. Conducta de boicot    
d’una part del grup contra     
la   resta   de   grup. 

-   Acompanyament   i 
acció   tutorial   amb   els 
alumnes   afectats. 
-   Suport   psicològic   de 
les   mestres   d’EE   i 
l’EAP   del   centre. 

 
 
 
 
 
 
6.   Data   d’aprovació   del   claustre 
Pendent   d’aprovar   el   setembre   2017. 
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7   Data   d’aprovació   del   Consell   Escolar 
Pendent   d’aprovar   el   setembre   2017. 


