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1. Introducció 
 

El Projecte de convivència és el document del centre educatiu que ha de 

reflectir les accions orientades a la millora de la convivència i la gestió positiva 

dels conflictes, i ha de incloure eines i recursos per capacitar l’alumnat, el 

professorat i la resta de la comunitat educativa per conviure en una atmosfera 

de respecte, on tots i totes tinguin cabuda. És un projecte obert a la participació 

de tota la comunitat educativa per aprendre a conviure. I és un projecte flexible 

i adaptable a les circumstàncies i realitats canviants dels nostre centre. 

El projecte de convivència ha d’incloure accions que puguin abordar-se 

des de tres nivells diferents: valors i actituds, resolució de conflictes i el marc 

organitzatiu. I, totes aquestes accions, han de redundar en la millora de la 

convivència a l’aula, centre i entorn. 

El present projecte de convivència ha estat elaborat per la nova direcció 

entrant al curs 2019-2020 i fins el 2022-2023, i, per tant, està pensat per 

desenvolupar-se durant aquest període, podent ser cada any revisat i 

actualitzat. 

El nostre projecte de convivència s’ha realitzat seguint les 

recomanacions del Departament d’Educació i fent servir l’aplicatiu informàtic 

que aquest ha posat a l’abast del centres per facilitar-ne la seva elaboració 

2. Marc Normatiu 
 

 La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, a l’article 121.2 

estableix l’obligatorietat que tots els centres elaborin un Pla de 

convivència i l’incloguin dins el Projecte Educatiu de centre.  

 

 El Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i 

regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de 

Catalunya, reforça el caràcter educatiu que han de tenir els processos i 

les accions que s'emprenguin, tant per prevenir com per corregir 
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conductes inadequades. A l’article 6 s’estableix que a cada centre s’ha 

de constituir una comissió de convivència.  

 

 La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, disposa a l’article 30 que 

l’aprenentatge de la convivència és un element fonamental del procés 

educatiu i així ho ha d’expressar el Projecte Educatiu de cada centre. Els 

centres han d’establir mesures de promoció de la convivència.  

 

 El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, 

disposa a l’article 23.2 que les normes d’organització i funcionament del 

centre han d’incorporar les mesures de promoció de la convivència 

establertes en el centre.  

 

 La Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat 

educativa, determina a l’article 124.1 que els centres inclouran a la 

programació general anual el seu pla de convivència i totes aquelles 

actuacions i activitats programades pel foment de la convivència escolar.  

 

 Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la 

infància y a la adolescència.  

 

 DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de 

l'educació secundària obligatòria. 

 

 Acord GOV/79/2016, de 14 de juny, pel qual s'aprova el Protocol 

d’actuació entre els departaments de treball, afers socials i famílies i 

d’ensenyament, de prevenció, detecció, notificació, derivació i 

coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en 

l’àmbit educatiu.  
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 RESOLUCIÓ ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix 

l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els 

centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre. 

 

3. Contextualització 
 

El municipi del Vendrell està situat al sud de la comarca del Baix 

Penedès, a la província de Tarragona. Confronta al nord amb els termes 

municipals d’Albinyana i Santa Oliva a l’est, amb els termes de Bellvei i Calafell; 

a l’oest amb Roda de Berà (comarca del Tarragonès); i al sud amb el 

Mediterrani. El municipi comprèn a més de la vila del Vendrell, que és la seu de 

l’Ajuntament, els barris marítims de Sant Salvador, Coma-ruga i El Francàs; els 

barris de l’estació de Sant Vicenç de Calders i del Sector del Sanatori, el poble 

de Sant Vicenç de Calders i nombroses urbanitzacions.  

El Vendrell ha tingut un paper de cruïlla de comunicacions que ha 

condicionat l’estructura urbana del municipi i la seva articulació territorial des 

d’un principi. 

Els seus 36,82 Km2 de superfície s’estenen en una topografia planera. 

La seva ubicació a la desembocadura al mar de la Depressió Prelitoral 

catalana, fan del Vendrell un punt important en el corredor natural que uneix 

per l’interior el sud de Catalunya amb Barcelona i França i també de manera 

indirecta amb l’interior de Catalunya. 

Des de mitjans dels anys vuitanta al Vendrell s’ha produït una gran 

transformació urbana. La ciutat residencial, mig buida durant la major part de 

l’any i dispersa pel terme municipal, encara de manera més lenta que el centre 

urbà i els barris marítims, comença a omplir-se de vida i de necessitats de 

serveis i d’equipaments urbans. En aquests moments El Vendrell passa a ser 

una població amb connexions metropolitanes de gran importància social i 

econòmica. 



Projecte de convivència 

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS EL VENDRELL 

 

 
6 

Població i dades socioeconòmiques 

Actualment el Vendrell presenta una població de 37.606 habitants 

(Idescat, 2019), essent de noranta mil el total de la comarca. Això suposa un 

increment constant de la població que en els darrers trenta anys s’ha triplicat. 

Aquesta taxa de creixement, però, s'ha vist reduïda en els últims 10 anys a 

causa de la crisi econòmica, que ha afectat de manera clara la comarca en 

general i la vila en particular. 

Tot i així la immigració de fora del país és molt present al Vendrell, bé 

que no han marxat, bé per què els brots verds econòmics tornen a posar en 

marxa els projectes migratoris i el Vendrell, per les seves característiques i la 

seva ubicació, és ideal per establir-se. Aquesta població presenta unes 

necessitats formatives molt específiques per què, en un alt grau, són persones 

o analfabetes o no coneixen les llengües del país o totes dues. Aquest fet ha 

provocat que tornem a oferir al centre ensenyaments bàsics, com el cicle 

d'educació instrumental o el castellà inicial.  

Per altra banda, l'augment de la desocupació, accentuat en la població 

més jove, ha provocat un augment de la demanda de persones que demanen 

formació per a poder incorporar-se satisfactòriament al mercat de treball. Això 

ha fet créixer la demanda en els últims anys d'ensenyaments com els que 

donen accés a la Formació Professional, a l'obtenció del títol de la ESO o les 

proves d'accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys.  

A continuació s’inclouen un seguit de dades procedents de la web de 

‘Institut d’Estadística de Catalunya (www.idescat.es) que reflecteix la distribució 

de la població segons la nacionalitat i algunes dades sobre educació: nivell 

d’instrucció, nombre d’alumnes, atur etc. que ajuden a conèixer de manera 

gràfica el marc en el que se situa el nostre centre.  

 

Població. Per sexe. 2019 

Població El Vendrell Baix Penedès Catalunya 
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Homes 18.631 52.688 3.770.123 

Dones 18.975 52.303 3.905.094 

Total 37.606 104.991 7.675.217 

 

Població. Per nacionalitat. 2018 

Població El Vendrell Baix Penedès Catalunya 

Espanyola 31.902 88.324 6.517.966 

Estrangera 5.251 14.085 1.082.099 

Total 37.153 102.409 7.600.065 

 

Població de 16 anys i més. Per nivell d’instrucció. 2011 

Població El Vendrell Baix Penedès Catalunya 

Sense titulació 2.958 8.675 623.324 

Primer grau 4.332 12.297 837.313 

Segon grau 18.197 50.338 3.498.064 

Universitari 4.004 10.220 1.264.747 

Total 29.490 81.531 6.223.448 

 

 

Població. Per relació amb l’activitat econòmica. 2011 

Treball El Vendrell Baix Penedès Catalunya 

Població ocupada 12.542 34.600 3.033.916 

Població desocupada 6.717 19.020 1.052.138 

Població activa 19.259 53.621 4.086.055 
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Treball El Vendrell Baix Penedès Catalunya 

Població inactiva 17.105 46.438 3.386.882 

Població de 16 anys i més 29.490 81.531 6.223.448 

 

 

3.1 Història del Centre 

El Centre de Formació d’Adults El Vendrell no ha disposat fins al 

moment d’uns espais propis. Hem passat d’ocupar les aules del CEIP Àngel 

Guimerà als anys 80 a la a la seu del Consell Comarcal del Baix Penedès i 

posteriorment al Casal Cívic del Vendrell als 90 i començament del 2000, 

mentre que encara érem un centre depenent del Departament de Benestar i 

Família.  

Al gener del 2011, ja com centre depenent del Departament 

d’Ensenyament, es va decidir mitjançant un acord amb l’ajuntament, que l’AFA 

El Vendrell s’ubicara a l’antiga Escola Municipal de Música al carrer Isidre 

Ribas. Una planta baixa amb una aula d’informàtica i tres aules. L’espai era 

compartit amb l’oficina de català de l’ajuntament del Vendrell, que ocupava 

unes altres dues aules. Tenia molt bona ubicació, a prop de l’estació de tren i al 

costat de l’estació d’autobusos, però hi havia poc espai i les aules eren petites. 

Finalment, al setembre del 2014 es va fer el trasllat fins a l’edifici actual, 

a l’avinguda de les escoles, 19 de la zona escolar. També es va aprofitar per 

transformar l’aula en centre. En aquest edifici actual comptem amb 5 aules (una 

habilitada i equipada com aula informàtica), un despatx de direcció, una sala de 

professors, una consergeria i un magatzem. El punt fort d’aquesta instal·lació 

és que està molt integrada en d’altres centres educatius, però per contra, 

l’accés amb transport públic és més dificultós, ja que ens trobem lluny de les 

estacions de tren i autobusos i allunyats del centre. 
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3.2  Ensenyaments que s'imparteixen al centre 

 

Requisits d’accés generals 

Poden accedir als ensenyaments que impartim al centre totes les 

persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural 

en què inicien la formació. Quan hi ha un motiu justificat, també hi poden 

accedir les persones que tenen més de 16 anys i les que els compleixen durant 

l'any natural en què inicien la formació. 

3.2.1 Ensenyaments 

1. Graduat en educació secundaria (GES)  

Aquest curs s’adreça a estudiants que vulguin obtenir el graduat en 

educació secundària. Aquest títol permet continuar estudis de formació 

professional de grau mitjà (CFGM) o bé de batxillerat, obtenir un títol i millorar 

coneixements. 

Els estudis de GES s'organitzen en dos nivells (GES 1 i GES 2) que es 

poden cursar en dos cursos acadèmics (6 trimestres). Aquesta durada es pot 

flexibilitzar per a aquelles persones que ho necessitin en funció de la seva 

disponibilitat o ritme d'aprenentatge.  

2. Graduat en educació secundaria (GES) a l'IOC (a distància) 

El CFA El Vendrell és un centre de suport de l’IOC (Institut Obert de 

Catalunya) que permet seguir a distància els estudis que condueixen a 

l’obtenció del GES (Graduat en Educació Secundària).  

Així, es dóna oportunitat d'obtenir el graduat, a aquell alumnat que no 

pot assistir a l'ensenyament presencial, per feina o altres motius. 
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3. Preparació a les proves d'accés a grau superior 

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d'accés als 

cicles de grau superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny i 

d'ensenyaments esportius.  

L'alumnat pot preparar la part comuna de la prova, la part específica, o 

totes dues.  

La part comuna està formada per: llengua catalana, llengua castellana, 

llengua estrangera (anglès) i matemàtiques. S'imparteix de manera presencial 

al centre. 

La part específica i la llengua estrangera (francès) de la part comuna 

s'imparteix mitjançant l'IOC. 

4. Preparació per a l'accés a la universitat 

Aquests estudis preparen les persones més grans de 25 anys per a les 

proves d'accés a la universitat.  

El centre imparteix la fase comuna de la prova: llengua catalana, llengua 

castellana, comentari de text i llengua estrangera (anglès). 

La fase específica no s'imparteix al centre per manca de recursos. 

Les persones més grans de 45 anys també poden cursar aquesta 

preparació i poden optar per fer la prova per a majors de 25 anys o fer la de 

majors de 45 anys que consisteix en: llengua catalana, llengua castellana, 

comentari de text i una entrevista a la universitat on es vol accedir. 

5. Llengua estrangera: anglès 

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes 

assoleixin un grau de competència bàsic per a comunicar-se en llengua 

anglesa i s'imparteixen en tres nivells: llengua anglesa nivell 1, 2 i 3, que 
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corresponen als nivells A1, A2.1 i A2.2 del MECR (Marc europeu comú de 

referència per a les llengües).  

6. Informàtica 

Els ensenyaments d'informàtica tenen com objectiu facilitar l'adquisició 

de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, 

habilitats i actituds en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la 

comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual.  

Al nostre centre, s'imparteixen: COMPETIC Inicial, 1, 2 i 3. 

El nivell inicial d'informàtica (COMPETIC inicial) s'adreça a les persones 

adultes que volen assolir un domini bàsic de les tecnologies de la informació i la 

comunicació (TIC). 

En el curs de COMPETIC 1 (equivalent a l'ACTIC bàsic) es treballen les 

competències de tractament de la informació numèrica, les de tractament de la 

informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment i la de cultura, 

participació i civisme digital. 

En el curs de COMPETIC 2 (equivalent a l'ACTIC mitjà) es treballen les 

competències de: cultura, participació i civisme digital; tecnologia digital, ús de 

l'ordinador i del sistema operatiu; navegació i comunicació en el món digital; 

tractament de la informació escrita; tractament de la informació gràfica, sonora i 

de la imatge en moviment; tractament de la informació numèrica; tractament de 

les dades i presentació de continguts. 

En el curs de COMPETIC 3 (equivalent a l'ACTIC avançat) es treballen 

les competències de: tractament de la informació escrita; tractament de la 

informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment; tractament de la 

informació numèrica; tractament de les dades i presentació de continguts. 
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7. Formació instrumental 

L'objectiu d'aquests estudis és que les persones adultes aprenguin a 

llegir, escriure i fer càlculs elementals. 

8. Castellà 1 

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un 

grau de competència mínima per a comunicar-se en llengua castellana. Al 

nostre centre, actualment, s'imparteix el nivell 1, que correspon al nivell A1 del 

MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües). 

3.3 Tipus d’alumnat 

Pel curs 2019-2020 la matrícula màxima del centre és de 405 alumnes i 

hem tingut 360 alumnes matriculats. Aquesta xifra va variant durant el curs, 

d’una banda, per que hi ha ensenyaments que tenen una matrícula oberta 

durant el curs i, d’altra banda, pel mal endèmic de l’educació d’adults: les 

baixes prematures.  

La tipologia dels nostres alumnes és molt variada en relació a l’edat, 

l’origen, la cultura, la situació social... 

Els perfils d’alumnes per ensenyaments que tenim més marcats serien: 

Al GES, fonamentalment joves i adolescents que no han aprovat l'ESO i 

volen obtenir una titulació bàsica que els permeti continuar estudiant o accedir 

al món laboral. Tot i així, també trobem alguns adults de més de 30 anys amb 

la mateixa motivació. 

Als cursos de preparació de proves d’accés  (grau superior i universitat) 

trobem joves i adults que desitgen millorar la seva qualificació professional i 

que, sense tenir la formació acadèmica requerida, es volen preparar per fer un 

salt qualitatiu en la seva formació. Normalment, tot i que no és un requisit 

formal, quan fem l’orientació prèvia d’aquests alumnes mirem que tinguin l’ESO 

com a mínim per tindre més garanties d’èxit. En aquests ensenyaments, 

sobretot a universitat, també tenim un perfil de alumnes més grans de 45 anys 
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que volen tornar a formar-se per dona un gir a les seves trajectòries 

professionals o pel simple gust d’aprendre 

A informàtica tenim grups bastant heterogenis, des de gent gran que 

volen iniciar-se o millorar els seus coneixements informàtics, fins a gent adulta 

que vol treure el títol de competic per temes de millora laboral.  

A Anglès, fonamentalment, trobem gent gran que volen iniciar-se o 

millorar els seus coneixements d’anglès. Tot i que també trobem alumnes més 

joves que utilitzen aquestes classes com a reforç d’altres ensenyaments que 

cursen amb nosaltres. 

A castellà trobem persones nouvingudes que volen aprendre la llengua. 

El grup és molt heterogeni respecte a les edats, però molt similar respecte a la 

resta de condicions. 

Al cicle de formació instrumental trobem persones nouvingudes que 

volen aprendre a llegir, escriure i iniciar-se en els idiomes: Català i Castellà.  

Son alumnes amb una mitjana d’edat per sobre dels 50 anys.  

4. Diagnosi 

4.1 Valors i actituds 
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Coeducació 

La coeducació és l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les 

potencialitats i individualitats de les nenes i els nens, i de les noies i els nois, 

independentment del seu sexe, orientació afectivosexual,  identitat o expressió 

de gènere, potenciant així la igualtat real d’oportunitats. 

La coeducació cerca l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de 

gènere, sexe o orientació afectivosexual i el respecte de la diversitat de 

l’alumnat. 

 

 
    Punts molt forts 
 
       Garantim un ús no sexista dels espais del centre. 

 
       Potenciem la participació de tot l'alumnat en igualtat de condicions i 

d'oportunitats. 
 

       Promovem la participació i la relació de tot l'alumnat de manera 
igualitària i lliure d'estereotips. 

 
 

 
    Punts forts 
 
       Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i 

actuacions per educar l'alumnat en el respecte i la no discriminació 
per raons de sexe, identitat de gènere, expressió de gènere o per 
orientació afectivosexual. 

 
       Disposem d'una estructura organitzativa que afavoreix el treball de 

la coeducació en el centre. 
 

       Incorporem l'enfocament coeducatiu als continguts curriculars. 
 

       Incorporem la coeducació i la prevenció de la violència masclista o 
homòfoba als diferents documents de centre. 

 
       Sensibilitzem el claustre sobre la importància d'una acció educativa 

que potenciï la igualtat d'oportunitats entre nois i noies. 
 



Projecte de convivència 

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS EL VENDRELL 

 

 
15 

 
 
    Punts febles 
 
       Ens coordinem amb les entitats de l'entorn per promoure la 

coeducació. 
 

       Formem la comunitat escolar en coeducació, en la prevenció de la 
violència masclista o per raons d'identitat de gènere, expressió de 
gènere o orientació afectivosexual. 

 
       Recollim i divulguem les bones pràctiques realitzades en 

coeducació. 
 

 
 
    Punts molt febles 
 
       Avaluem el funcionament dels processos i actuacions del projecte 

coeducatiu i ho recollim en la memòria anual del centre.  
 

       Disposem d'estratègies per implicar les famílies en la necessitat del 
treball en la coeducació i en la prevenció de la violència masclista. 

 
       Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme 

actuacions concretes per fomentar els valors de la igualtat de 
gènere i de les relacions igualitàries. 

 
       Participem en xarxes de centres que treballen en la coeducació i en 

la prevenció de la violència masclista o per motius d'orientació 
afectivosexual, identitat de gènere i expressió de gènere.  

 
       Planifiquem estratègies de prevenció de les desigualtats de gènere i 

relacions d'abús de poder. 
 

       Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els 
seus fills i filles en la coeducació i en la prevenció de la violència 
masclista o per motius d'orientació afectivosexual, identitat de 
gènere i expressió de gènere. 

 
       Implementem els protocols per a la millora de la convivència 

elaborats pel Departament d'Educació. 
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Educació intercultural 

 

L’Educació intercultural és una resposta pedagògica a l’exigència de 

preparar a la ciutadania perquè pugui desenvolupar-se en una societat plural i 

democràtica. Té com a finalitat última la igualtat en drets, deures i oportunitats 

de totes les persones i el dret a la diferència en un marc de valors convivencials 

compartits, tot promovent espais de relació i inclusió. Així mateix, promou l’ús de 

la llengua catalana en un marc plurilingüe com un element de cohesió i igualtat 

d’oportunitats. 

 
    Punts molt forts 
 
       Promovem la inclusió a l'aula de tot l'alumnat. 

  
 

 
    Punts forts 
 
       Establim propostes d'actuacions específiques a l'alumnat per 

conèixer i respectar la diversitat social i cultural i per promoure les 
relacions interpersonals. 

 
       Gestionem la diversitat de creences i manifestacions culturals de 

l'alumnat i les seves famílies. 
 

       Potenciem des de l'acció tutorial el reconeixement a la diferència i 
la diversitat cultural. 

 
       Recollim l'educació intercultural en els documents del centre. 

 
       Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació 

intercultural. 
 

 
 
    Punts febles 
 
       Disposem d'estratègies per treballar els valors i elements comuns. 

 
       Ens coordinem amb les entitats de l'entorn del centre per promoure 

l'educació intercultural. 
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       Participem en programes socioeducatius de l'entorn. 
 

       Plantegem el currículum de les diferents àrees i matèries des d'una 
perspectiva intercultural. 

 
 

 
    Punts molt febles 
 
       Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació intercultural 

i ho recollim en la memòria anual del centre. 
 

       Coneixem i participem en xarxes de centres que promouen els 
valors de l'educació intercultural. 

 
       Formem el professorat per a l'adquisició de la competència 

intercultural. 
 

       Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de 
l'Educació Intercultural. 

 
       Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els 

seus fills en el valor de la interculturalitat. 
 

 
 

Educació per la pau 

L’educació per la pau té com a objectiu fomentar una cultura de pau i no-

violència, juntament amb els valors que fan possible preservar i millorar la vida 

de totes les persones. 

Si considerem la pau no només com a no-violència, no-guerra, sinó com 

un estat de convivència en què les persones puguin establir entre elles relacions 

d’harmonia, bo i formant societats lliures i equitatives, l’educació per a la pau 

està conformada per tots els valors, comportaments, pràctiques, actituds, 

sentiments i creences que acaben construint la pau, que esdevé un valor ètic I 

social per ella mateixa. 

 

 
    Punts forts 
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       Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i 

actuacions per educar en la pau i els drets humans. 
 

       Estimulem el compromís personal de l'alumnat en els valors de 
l'educació per la pau. 

 
       Recollim en els documents de centre el valor de l'educació per la 

pau. 
 

       Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació per a la 
pau i els drets humans en els processos educatius. 

 
       Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen els valors 

convivencials.  
 

 
 
    Punts febles 
 
       Establim propostes d'actuació específiques per fomentar l'educació 

per la pau i els drets humans entre l'alumnat. 
 

       Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn la 
cultura de la pau i el coneixement dels drets humans. 

 
       Incorporem continguts d'educació per la pau en el currículum de les 

diverses àrees. 
 

       Promovem accions i estratègies per fomentar l'educació per la pau i 
la divulgació dels drets humans entre els membres de la comunitat 
escolar. 

 
 

 
    Punts molt febles 
 
       Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació per la pau 

entre la comunitat escolar i ho recollim en la memòria anual del 
centre. 

 
       Coneixem i participem en xarxes de centres que fomentin la cultura 

de la pau i el respecte als drets humans. 
 

       Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies a través 
de l'acció tutorial en l'educació per la pau. 
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       Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme 
actuacions concretes per fomentar la cultura de la pau i el respecte 
als drets humans entre l'alumnat.  

 
       Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de 

l'entorn escolar per promoure l'educació per la pau. 
 

       Recollim i difonem les bones pràctiques i els recursos utilitzats per 
promoure la cultura de la pau i els drets humans. 

 
       Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els 

seus fills en la pau i el respecte als drets humans. 
 

Educació socioemocional 

Entenem per educació socioemocional la que permet capacitar de 

conèixer i reconèixer les pròpies emocions i les dels altres, i saber expressar-les, 

utilitzar-les i gestionar-les de manera positiva. Això permet adquirir unes 

adequades actituds personals que ajudaran a establir i mantenir bones relacions 

amb els altres i a viure en societat. 

L’educació socioemocional ha de facilitar també el treball cooperatiu i la 

gestió positiva dels conflictes, de tal manera que es contribueixi a generar un 

bon clima de convivència. En aquest sentit, un ambient relacional positiu, amb 

vincles de confiança i suport, pot facilitar que  l’aprenentatge sigui més 

significatiu, interessant i engrescador i, conseqüentment, l’èxit educatiu de tots 

els nens i les nenes. 

 
 
    Punts molt forts 
 
       Potenciem la competència comunicativa de l'alumnat. 

  
 

 
    Punts forts 
 
       Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures i estratègies 

per educar emocionalment l'alumnat. 
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       Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures i estratègies 
per potenciar la competència social en l'alumnat. 

 
       Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació 

socioemocional en els processos educatius. 
 

       Treballem l'educació socioemocional des de les diferents matèries 
curriculars de manera transversal. 

 
       Treballem la competència comunicativa des de les diferents 

matèries curriculars de manera transversal. 
 

       Utilitzem metodologies que afavoreixen els valors convivencials i 
l'educació socioemocional. 

 
 

 
    Punts febles 
 
       Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de 

l'entorn escolar per promoure la millora de la competència social i 
de les relacions interpersonals. 

 
       Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn 

l'educació sociemocional. 
 

       Promovem accions i estratègies per fomentar l'educació 
socioemocional i la comunicació entre els membres de la comunitat 
escolar. 

 
       Recollim en els documents de centre la necessitat de treballar els 

valors de l'educació socioemocional. 
 

 
 
    Punts molt febles 
 
       Impliquem les famílies en la valoració de la comunicació com a eina 

per a la millora de les relacions intrapersonals i interpersonals. 
 

       Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació 
socioemocional entre la comunitat escolar i ho recollim en la 
memòria anual del centre. 

 
       Coneixem i participem en xarxes de centres que treballin els 

programa d'educació emocional i competència social. 
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       Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en 
l'educació socioemocional. 

 
       Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme 

actuacions concretes per fomentar l'educació socioemocional entre 
l'alumnat. 

 
       Establim propostes d'actuació específiques per fomentar els valors 

de l'educació socioemocional entre l'alumnat. 
 

       Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de 
l'educació socioemocional. 

 
       Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar 

socioemocionalment. 
 

 

Educar en el respecte 

 

El respecte s’entén com l’actitud de reconeixement dels drets de les 

persones i la valoració de la seva identitat, opinió i manera de pensar, i 

constitueix el principi bàsic per viure i conviure en  societat. La  manca de 

respecte  pot generar conflictes en  tots els  àmbits: personal, familiar, escolar, 

etc. 

 
    Punts molt forts 
 
       Fomentem una actitud de respecte de l'alumnat envers el 

professorat i altres professionals del centre. 
 

       Vetllem perquè l'alumnat tingui cura del material i les instal•lacions. 
 

 
 
    Punts forts 
 
       Planifiquem activitats tutorials que facilitin el respecte entre 

l'alumnat. 
 

       Promovem accions de respecte cap als espais físics del centre i del 
seu entorn. 

 



Projecte de convivència 

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS EL VENDRELL 

 

 
22 

       Promovem accions i estratègies per afavorir el valor del respecte 
entre i cap a l'alumnat. 

 
       Promovem accions i estratègies per potenciar el respecte de 

l'alumnat cap al professorat. 
 

       Promovem accions que potenciïn el coneixement i el respecte 
envers l'entorn. 

 
       Sensibilitzem el claustre sobre el valor del respecte com a principi 

bàsic per tal de garantir un bon clima de convivència en els centres 
educatius. 

 
       Treballem el respecte entre l'alumnat des de les diferents matèries 

curriculars de manera transversal. 
 

       Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen el respecte 
entre l'alumnat. 

 
 

 
    Punts febles 
 
       Ens coordinem amb les entitats de l'entorn per promoure el 

respecte. 
 

       Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn el 
valor del respecte. 

 
       Planifiquem activitats amb l'alumnat que fomentin el respecte cap a 

un mateix. 
 

       Promovem accions i estratègies per afavorir el valor del respecte 
entre els membres de la comunitat escolar. 

 
       Recollim el valor del respecte en els documents del centre. 

 
 

 
    Punts molt febles 
 
       Avaluem les mesures i actuacions realitzades en el centre per 

promoure el respecte i ho recollim en la memòria anual. 
 

       Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en 
l'educació en el respecte. 
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       Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme 
actuacions concretes per fomentar el respecte i el compromís cívic 
en el nostre alumnat. 

 
       Participem en xarxes de centres que promouen el valor del 

respecte. 
 

       Recollim i difonem les bones pràctiques i els recursos utilitzats per 
promoure el respecte en la comunitat escolar. 

 
       Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els 

seus fills en el respecte. 
 

 

Educar en la gestió positiva dels conflictes 

 

Definim el conflicte com una situació en la qual dues o més persones 

estan en desacord perquè els seus interessos són incompatibles o bé els 

perceben així. L’educació en la gestió positiva dels conflictes té com a objectiu 

primordial proporcionar a l’alumnat les eines, les estratègies i les habilitats 

necessàries per entendre el conflicte com una oportunitat d’aprenentatge i 

gestionar-lo de manera constructiva per tal de transformar-lo eliminant els factors 

violents. 

La mediació és un procés de gestió positiva de conflictes. Parteix del fet que, 

quan es produeix un conflicte, no es tracta de guanyar o perdre, sinó d’intentar 

arribar a un acord consensuat i cooperatiu entre les dues parts amb l’ajuda d’un 

tercer. 

 
    Punts febles 
 
       Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, actuacions concretes 

per afavorir que els alumnes desenvolupin les competències per 
conviure i l'educació en la gestió positiva dels conflictes. 

 
       Estimulem el compromís de l'alumnat amb l'educació en la gestió 

positiva dels conflictes per fomentar la prevenció a l'aula. 
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       Formem la comunitat educativa en tècniques i destreses de gestió 
positiva de conflictes. 

 
       Impulsem des de totes les àrees la gestió dels conflictes d'aula 

mitjançant estratègies de gestió positiva. 
 

       Incorporem l'educació en la gestió positiva dels conflictes i la cultura 
de mediació al Projecte educatiu i a la resta de documents del 
centre. 

 
       Potenciem les xarxes de suport entre l'alumnat per educar la gestió 

positiva dels conflictes entre iguals. 
 

       Sensibilitzem el claustre en la necessitat d'educar en la gestió 
positiva dels conflictes. 

 
       Utilitzem estratègies i metodologies d'aula que afavoreixen 

l'educació en la gestió positiva del conflicte. 
 

 
 
    Punts molt febles 
 
       Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió 

positiva dels conflictes i la mediació. 
 

       Avaluem el funcionament dels processos d'educar en la gestió 
positiva dels conflictes i del servei de mediació i ho recollim en la 
memòria anual del centre. 

 
       Desenvolupem en el currículum de les diverses àrees continguts 

per educar en la gestió positiva dels conflictes. 
 

       Disposem d'activitats i projectes de centre que promouen l'educació 
en la gestió positiva dels conflictes. 

 
       Disposem d'alumnat format en el programa de mediació escolar en 

el grup-classe. 
 

       Disposem d'estratègies concretes per a implicar les famílies en 
l'educació en la gestió positiva dels conflictes en l'àmbit de l'aula. 

 
       Disposem d'un projecte de mediació que orienta i organitza les 

actuacions corresponents per a tots els membres del centre. 
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       Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i 
pràctiques sobre l'educació en la gestió i la resolució de conflictes 
lleus. 

 
       Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme 

actuacions concretes per fomentar l'educació en la gestió positiva 
dels conflictes i la cultura de la mediació. 

 
       Ens coordinem amb les entitats culturals, esportives i de lleure per 

fomentar l'educació en la gestió positiva dels conflictes. 
 

       Fem participar la xarxa de suport entre iguals en l'educació de la 
gestió positiva dels conflictes. 

 
       Impliquem les famílies en l'educació en la gestió positiva dels 

conflictes dels seus fills i filles. 
 

       Participem en les trobades de convivència i mediació del territori per 
fomentar el treball en xarxa. 

 
       Tenim en compte els recursos del territori per educar en la gestió 

positiva dels conflictes. 
 

       Implementem els protocols d'àmbit convivencial elaborats pel 
Departament d'Educació. 
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Educar en l'esforç i la responsabilitat 

L’esforç és la capacitat que tenim de treballar durant un temps continuat 

per aconseguir uns objectius determinats. En l’àmbit escolar, l’esforç constitueix 

la base fonamental perquè l’alumnat obtingui un major rendiment. El valor de 

l'esforç els ajudarà a ampliar al màxim les capacitats que porten dins per obtenir 

uns millors resultats. També els permetrà vèncer i superar els obstacles en els 

diferents àmbits de la seva vida. 

Entenem per responsabilitat la capacitat de dur a terme els compromisos 

adquirits i d’assumir les conseqüències dels propis actes. En l’àmbit escolar, es 

tractaria doncs d’aconseguir que l’alumnat es comprometi en el seu propi procés 

d’aprenentatge, és a dir, que sabés quins són els seus deures i dur-los a terme 

de la forma més autònoma possible. 

 

 
    Punts forts 
 
       Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i 

actuacions per educar l'alumnat en l’esforç i la responsabilitat. 
 

       Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn 
l’esforç i la responsabilitat.  

 
       Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació en els 

valors de l’esforç i la responsabilitat i la implicació de la comunitat 
escolar en els processos educatius. 

 
 

 
    Punts febles 
 
       Desenvolupem en el currículum de les diverses àrees continguts 

per treballar l’esforç i la responsabilitat. 
 

       Establim propostes d'actuació específiques per fomentar el valor de 
l’esforç, la responsabilitat i el compromís cívic. 
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       Recollim en els documents del centre el foment de l’esforç i la 
responsabilitat per aconseguir els objectius educatius. 

 
       Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixin l'assumpció del 

valor de l’esforç i la responsabilitat de l'alumnat. 
 

 
 
    Punts molt febles 
 
       Avaluem les mesures destinades a fomentar els valors entre la 

comunitat escolar i ho recollim en la memòria anual del centre. 
 

       Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en 
l'educació en l’esforç i la responsabilitat. 

 
       Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme 

actuacions concretes de foment de l'educació en valors i el 
compromís cívic en el nostre alumnat. 

 
       Ens coordinem amb les entitats de l'entorn del centre per promoure 

l’esforç, la responsabilitat i el compromís cívic. 
 

       Participem en xarxes de centres que promouen els valors de 
l’esforç i la responsabilitat, i el compromís cívic. 

 
       Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant del 

valor de l’esforç i la responsabilitat. 
 

       Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els 
seus fills en els valors de l’esforç i la responsabilitat. 

 
 

Inclusió 

 

L’educació inclusiva és aquella que ofereix a tots els infants i joves altes 

expectatives d’èxit educatiu, independentment de les seves característiques, 

necessitats o discapacitats, i l'oportunitat de créixer i aprendre conjuntament 

compartint experiències i situacions d’aprenentatge. 

 
    Punts molt forts 
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       Valorem i integrem tots els membres de la comunitat. 
  

 
 
    Punts forts 
 
       Sensibilitzem el claustre sobre la necessitat de treballar per una 

escola inclusiva que doni resposta a la diversitat de tot l'alumnat. 
  

 
 
    Punts febles 
 
       Desenvolupem un currículum inclusiu. 

 
       Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i 

actuacions per educar l'alumnat en el respecte a la diversitat i la 
inclusió. 

 
       Disposem d'una estructura organitzativa en el centre que afavoreix 

l'educació inclusiva i l'atenció a la diversitat. 
 

       Disposem de materials i recursos que facilitin l'atenció a la 
diversitat. 

 
       Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn 

l'educació inclusiva. 
 

       Recollim en els documents del centre els valors de l'escola 
inclusiva i les estratègies que facilitin la seva consecució. 

 
       Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen l'educació 

inclusiva i l'atenció a la diversitat. 
 

 
 
    Punts molt febles 
 
       Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació inclusiva 

entre la comunitat escolar i ho recollim en la memòria anual del 
centre. 

 
       Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en risc 

d'exclusió en el procés escolar i educatiu dels seus fills. 
 

       Ens coordinem amb institucions i entitats de l'entorn per promoure 
una educació inclusiva. 
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       Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme 
actuacions concretes de foment de l'educació inclusiva. 

 
       Participem en xarxes de centres que treballen l'educació inclusiva i 

l'atenció a la diversitat. 
 

       Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de 
l'educació inclusiva. 

 
       Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els 

seus fills i filles en la inclusió i el respecte a la diversitat. 
 

       Implementem l'ús dels protocols d'àmbit convivencial elaborats pel 
Departament d'Educació a fi d'evitar qualsevol tipus de 
discriminació. 

 
 

4.2 Resolució de conflictes 

 

Absentisme 

 

L’absentisme és l’absència reiterada i no justificada, dins l’horari escolar, 

d’alumnat en edat d’escolarització obligatòria en el centre educatiu on està 

matriculat. 

 

 
    Punts molt forts 

 
       Desenvolupem estratègies i actuacions per intervenir davant 

situacions d'absentisme escolar. 
 

       Disposem d'un protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre 
absentisme. 

 
       Disposem de mecanismes àgils i eficaços per a la detecció i registre 

de les faltes d'assistència a classe. 
 

       Recollim en les NOFC una normativa clara i eficient referent a 
l'abordatge integral de l'absentisme. 
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       Sensibilitzem el claustre en la importància d'intervenir amb rapidesa 
i de forma coordinada davant situacions d'absentisme.  

 

 
 
    Punts forts 

 
       Disposem de mecanismes per a la prevenció de l'absentisme. 

 
       Estimulem el compromís de l'alumnat en el propi procés educatiu 

per afavorir la seva assistència. 
 

       Incorporem el principi general del dret i el deure a l'escolarització en 
el Projecte educatiu i a la resta de documents del centre. 

 
       Treballem la prevenció de l'absentisme. 

 

 
 
    Punts febles 

 
       Afavorim un procés d'autoaprenentatge en relació amb 

l'absentisme. 
 

       Avaluem les mesures i actuacions realitzades en el centre per fer 
front als casos d'absentisme i ho recollim en la memòria anual del 
centre. 

 
       Disposem d'estratègies concretes per implicar l'alumnat en la lluita 

contra l'absentisme. 
 

 
 
    Punts molt febles 

 
       Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en la 

lluita contra l'absentisme. 
 

       Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i 
pràctiques sobre la gestió i el tractament dels casos d'absentisme. 

 
       Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme 

actuacions concretes per combatre l'absentisme. 
 

       Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de 
l'entorn escolar per promoure una dimensió educativa de la seva 
activitat a favor de la convivència. 

 
       Impliquem les famílies per evitar situacions d'absentisme. 
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       Preveiem activitats d'acollida i adaptació per a l'alumnat que 
s'incorpora després d'un període d'absentisme. 

 
       Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió i 

resolució de casos d'absentisme. 
 

 

Conflictes greus 

 

Els conflictes greus son aquelles conductes tipificades en l’article 37 de la 

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació; entre d’altres, indisciplina, injúries, 

amenaces, agressions i vexacions personals, danys materials i patrimonials, 

alteració injustificada i greu de les activitats del centre, possessió de mitjans o 

substàncies perjudicials per a la salut, etc. Aquestes conductes s’han de 

considerar especialment greus quan impliquin discriminació per raó de gènere, 

sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats. 

 
    Punts molt forts 

 
       Intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte 

greu. 
 

       Recollim en les NOFC una normativa clara i eficient referent a les 
faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre. 

 
       Implementem els protocols d'àmbit convivencial elaborats pel 

Departament d'Educació, en cas de necessitat. 
 

 
 
    Punts forts 

 
       Analitzem amb els alumnes els conflictes esdevinguts a l'aula per 

facilitar-ne un procés d'autoaprenentatge. 
 

       Analitzem i fem un seguiment dels casos de conflictes greus per 
facilitar un procés d'autoaprenentatge en el centre. 

 
       Desenvolupem estratègies per detectar qualsevol fet susceptible de 

ser considerat com a conflicte greu. 
 

       Detectem els conflictes greus que esdevenen a l'aula. 
 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=480169&language=ca_ES
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       Incorporem els principis i mesures que garanteixin una bona 
convivència en el centre al Projecte educatiu i a la resta de 
documents del centre. 

 
       Sensibilitzem el claustre en la necessitat d'implicar tota la comunitat 

educativa enfront els conflictes greus. 
 

 
 
    Punts febles 

 
       Disposem d'estratègies concretes per implicar el professorat i altres 

professionals en la resolució de conflictes greus amb l'alumnat. 
 

       Disposem d'estratègies concretes per implicar l'alumnat en la 
resolució de conflictes greus. 

 
       Ens coordinem amb l'administració local i altres agents territorials 

per dur a terme actuacions concretes per combatre situacions de 
risc i conflictes externs. 

 
       Formem la comunitat educativa en tècniques i destreses de gestió i 

resolució de conflictes. 
 

       Treballem amb l'alumnat la prevenció i la gestió positiva dels 
conflictes a l'aula. 

 

 
 
    Punts molt febles 

 
       Avaluem les mesures i actuacions realitzades en el centre per fer 

front als casos de conflictes greus i ho recollim en la memòria anual 
del centre. 

 
       Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en la 

resolució dels conflictes greus amb l'alumnat. 
 

       Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i 
pràctiques sobre la gestió i el tractament dels conflictes greus. 

 
       Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de 

l'entorn escolar per promoure accions que facilitin la convivència. 
 

       Impliquem les famílies en la gestió i resolució dels conflictes greus 
amb l'alumnat. 

 
       Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió i 

resolució de casos de conflictes greus. 
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Gestió i resolució positiva dels conflictes 

 

Els conflictes lleus són un conjunt de conductes contràries a les normes 

de convivència del centre. Es tracta, majoritàriament, de conductes disruptives a 

l’aula i situacions de conflicte interpersonal. Són considerades conductes 

contràries a la convivència totes les tipificades per l’article 37.1 de la Llei 

d’Educació, quan no siguin de caràcter greu, i també les faltes injustificades 

d’assistència a classe i de puntualitat. 

 
    Punts molt forts 

 
       Intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte. 

  

 
 
    Punts forts 

 
       Detectem els conflictes que es donen a l'aula. 

 
       Disposem de protocols, circuits i una estructura organitzativa que 

faciliten la gestió i resolució dels conflictes al centre. 
 

       Sensibilitzem el claustre en la necessitat i el compromís, davant els 
conflictes lleus, d'implementar estratègies de gestió i resolució 
positiva dels conflictes. 

 

 
 
    Punts febles 

 
       Analitzem els conflictes d'aula per tal de fomentar 

l'autoaprenentatge. 
 

       Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, actuacions concretes 
perquè l'alumnat gestioni els seus conflictes de manera positiva. 

 
       Disposem d'estratègies concretes per implicar el professorat en la 

gestió i resolució de conflictes en l'àmbit de l'aula. 
 

       Disposem d'estratègies concretes per implicar l'alumnat en la gestió 
i resolució de conflictes en l'àmbit de l'aula. 

 



Projecte de convivència 

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS EL VENDRELL 

 

 
34 

       Ens coordinem amb les administracions locals per detectar, 
analitzar i donar resposta als conflictes lleus que es donen a l'entorn 
dels centres educatius. 

 
       Incorporem la gestió positiva dels conflictes en els documents del 

centre. 
 

       Recollim en les NOFC com gestionar i resoldre els conflictes de 
manera positiva. 

 
       Treballem amb l'alumnat la prevenció dels conflictes a l'aula. 

 
       Utilitzem la mediació per a la gestió positiva dels conflictes. 

 

 
 
    Punts molt febles 

 
       Avaluem el funcionament dels processos d'intervenció i resolució 

dels conflictes i ho recollim en la memòria anual del centre. 
 

       Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en la 
gestió i resolució de conflictes en l'àmbit de l'aula. 

 
       Disposem d'un servei de mediació escolar. 

 
       Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i 

pràctiques sobre la gestió i la resolució de conflictes lleus.  
 

       Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de 
l'entorn escolar per promoure l'aplicació d'estratègies de gestió i 
resolució positiva dels conflictes. 

 
       Formem la comunitat educativa en tècniques i destreses de gestió i 

resolució positiva de conflictes. 
 

       Impliquem les famílies en la gestió i resolució dels conflictes lleus 
dels seus fills i filles. 

 
       Potenciem les xarxes de suport entre l'alumnat de l'aula per 

gestionar positivament els conflictes entre iguals.  
 

       Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió 
positiva dels conflictes i la mediació. 

 

 

4.3 Organització del Centre 
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Acollida 

 

L’acollida és el conjunt sistemàtic d’actituds i actuacions que el centre 

educatiu posa en funcionament per acompanyar els nous membres de la 

comunitat escolar, o els que s’incorporen després de processos d’absència, en 

la vida i la cultura del centre i, alhora, fer- los partícips dels projectes que s’hi 

desenvolupen. El centre educatiu ha d’elaborar un Pla d’Acollida que defineixi 

els procediments a seguir durant l’arribada de nous membres de la comunitat 

escolar (alumnes, professorat, famílies, PAS, etc.) i ha de crear una estructura 

organitzativa que permeti plantejar l’acollida com un procés gradual i seqüenciat 

en el temps, no quedant restringida a un primer contacte o trobada inicial. 

 
    Punts molt forts 

 
       Considerem l'acollida com un factor fonamental per a la 

convivència en els centres i l'èxit educatiu de l'alumnat. 
  

 
 
    Punts forts 

 
       Disposem d'estratègies concretes d'aula per facilitar l'acollida de 

l'alumnat. 
 

       Disposem de mesures informar i acompanyar el professorat o 
altres professionals que intervinguin per primer cop a l'aula. 

 
       Establim propostes d'actuació específiques per realitzar l'acollida 

de l'alumnat. 
 

       Establim propostes d'actuació específiques per realitzar l'acollida 
del professorat nou, PAS i d'altres professionals. 

 
       Preveiem actuacions per afavorir el coneixement mutu i facilitar la 

cohesió del grup. 
 

       Preveiem mesures específiques per facilitar l'acollida dels alumnes 
nous al seu grup classe.  

 
       Preveiem una imatge acollidora del centre. 

 
       Recollim la importància de l'acollida en els documents del centre. 
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       Tenim mecanismes específics per acollir l'alumnat nouvingut. 
 

 
 
    Punts febles 

 
       Contemplem mesures d'acollida específiques per a l'alumnat que es 

reincorpora a l'aula després d'un període d'absència continuat 
(malaltia prolongada, absentisme, inassistència al centre, etc.). 

 
       Ens coordinem amb les administracions locals per facilitar l'acollida 

dels nous membres de la comunitat escolar. 
 

       Ens coordinem amb les entitats de l'entorn del centre per facilitar 
l'acollida dels nous membres de la comunitat escolar. 

 
       Formem la comunitat escolar en destreses i coneixements per dur a 

terme una bona acollida. 
 

       Potenciem les xarxes de suport entre iguals per facilitar l'acollida i la 
integració a l'aula. 

 
       Tenim sistematitzats els processos d'acollida per a tot l'alumnat, les 

seves famílies i per a la resta de la comunitat escolar (professorat, 
PAS, altres professionals d'intervenció puntual al centre) tant si s'hi 
incorporen a l'inici com un cop començat el curs. 

 

 
 
    Punts molt febles 

 
       Acompanyem les noves famílies en el coneixement de l'entorn. 

 
       Avaluem el funcionament del pla d'acollida i ho recollim en la 

memòria anual del centre. 
 

       Col•laborem en la creació de projectes que afavoreixen la integració 
en l'entorn social. 

 
       Disposem d'estratègies concretes per facilitar l'acollida de les 

famílies en l'àmbit de l'aula. 
 

       Establim propostes d'actuació específiques per realitzar l'acollida de 
les noves famílies. 

 
       Recollim i difonem les bones pràctiques d'acollida que el centre 

realitza. 
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       Tenim en compte els recursos de l'entorn per planificar l'acollida 
dels nous membres de la comunitat escolar. 

 

 

Comunicació 

 

Entenem per comunicació, en general, el fet d’intercanviar informació. La 

comunicació és la base de la relació entre les persones, permet compartir 

coneixement, idees i opinions així com expressar els nostres sentiments i 

entendre els dels altres. 

En el marc del projecte de convivència i des d’una perspectiva 

organitzativa, la comunicació permet estar informats i establir vincles per evitar 

situacions de malentesos i confusions. 

 

 
    Punts molt forts 

 
       Fem de les reunions espais de comunicació efectius i 

d'aprenentatge organitzatiu. 
  

 
 
    Punts forts 

 
       Disposem d'eines, estratègies i mecanismes de comunicació amb 

l'alumnat per afavorir el seu procés educatiu. 
 

       Disposem d'espais i canals de comunicació amb les 
administracions locals. 

 
       Disposem d'estratègies i mesures per projectar una imatge positiva 

del centre. 
 

       Disposem de canals i espais de comunicació que permeten a la 
comunitat escolar expressar-se i compartir informació. 

 
       Disposem de sistemes d'informació i comunicació digitals. 
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       Fem de l'acció tutorial del grup un espai de comunicació de 
l'alumnat basat en el respecte i l'assertivitat. 

 
       Fem de l'acció tutorial individual un espai de comunicació personal 

basat en el respecte mutu i la confiança. 
 

       Recollim en els documents de centre la política educativa del 
centre. 

 
       Sensibilitzem el claustre sobre la importància dels processos 

comunicatius en el centre educatiu. 
 

 
 
    Punts febles 

 
       Aprofitem els recursos de l'entorn. 

 
       Disposem d'espais i canals de comunicació amb altres centres per 

intercanviar experiències i pràctiques. 
 

 
 
    Punts molt febles 

 
       Avaluem les mesures destinades a fomentar la comunicació i 

l'intercanvi d'informació entre la comunitat escolar i ho recollim en la 
memòria anual del centre. 

 
       Disposem d'espais i canals de comunicació adreçats a les famílies. 

 
       Disposem d'estratègies concretes d'aula per facilitar la comunicació 

amb les famílies. 
 

       Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn la 
comunicació dins del Pla de Formació de centre. 

 
       Potenciem les xarxes de suport entre iguals per facilitar la 

comunicació. 
 

       Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de la 
comunicació. 
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Estructura i gestió de recursos 

 

Per tal de garantir un bon clima de centre són necessàries una estructura i 

una gestió de recursos que el facilitin. 

Entenem per estructura de centre l’organització que afavoreix la 

planificació, coordinació i seguiment de les activitats previstes per a la 

consecució de determinats objectius. Aquesta estructura de centre ha de facilitar 

la participació i la presa de decisions de tota la comunicació escolar. 

Entenem per gestió de recursos la implementació eficient i eficaç dels 

recursos humans i materials del centre educatiu orientats a assolir uns objectius 

determinats. 

 

 
    Punts molt forts 

 
       Apliquem criteris pedagògics en la confecció d'horaris que facilitin 

un bon clima de centre. 
 

       Disposem d'espais de comunicació a l'aula que afavoreixen al 
màxim una relació positiva. 

 
       Treballem les rutines organitzatives i convencionals a l'aula. 

 

 
 
    Punts forts 

 
       Compartim, entre els docents, estratègies d'organització. 

 
       Fem partícip l'alumnat en la gestió i funcionament de l'aula. 

 
       Fomentem un lideratge positiu de l'alumnat en els processos 

d'aprenentatge. 
 

       Fomentem un lideratge positiu del professorat. 
 

       Organitzem els espais per afavorir un bon clima de centre. 
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       Organitzem l'aula en funció de l'alumnat. 
 

       Potenciem espais i mecanismes de coordinació dels recursos 
humans. 

 
       Recollim en els documents del centre estratègies organitzatives que 

afavoreixin el clima de centre. 
 

       Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'estructura i la 
gestió dels recursos pel bon clima del centre. 

 

 
 
    Punts febles 

 
       Alineem els nostres objectius i actuacions amb els dels projectes 

comunitaris existents en l'entorn. 
 

       Establim processos de gestió del coneixement que afavoreixin la 
millora del funcionament del centre. 

 
       Formem la comunitat escolar en organització i gestió de centre. 

 
       Formem part d'alguna xarxa educativa amb l'entorn. 

 
       Preveiem espais reals i virtuals (TIC) per potenciar la participació 

entre els diferents sectors de la comunitat educativa i els agents 
educatius de l'entorn. 

 

 
 
    Punts molt febles 

 
       Avaluem la repercussió en el clima de centre de l'organització i 

gestió de centre i ho recollim en la memòria anual del centre. 
 

       Impliquem la família en el funcionament de l'aula. 
 

       Impliquem les famílies en el funcionament i gestió del centre i en els 
projectes educatius comunitaris. 

 
       Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de 

l'organització i gestió dels recursos. 
 

       Tenim un mapa de recursos de la zona educativa de l'entorn, 
difonem i orientem el seu ús. 
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Norma 

 

La norma és l'instrument regulador de la convivència que té com a finalitat 

garantir els drets i els deures de tothom. 

Les normes formalitzen el necessari clima de respecte, seguretat i 

cordialitat del centre. Es tradueixen en un seguit de drets i deures, compromisos 

i responsabilitats que regulen i faciliten la vida al centre. 

 

Els centres educatius han d'elaborar les Normes d’Organització i Funcionament 

de Centre (NOFC) d'acord amb el que estableix el Decret 102/2010, de 3 

d'agost, d'autonomia dels centres educatius. Les NOFC han d'incloure unes 

propostes compatibles i coherents amb la normativa vigent de rang superior i 

adaptades a l’especificat de cada centre. 

 

 
    Punts molt forts 

 
       Establim un protocol de difusió i aplicació de les normes de 

convivència en el centre i les conseqüències del seu incompliment. 
 

       Fem explícites aquelles normes tàcites de comportament entre 
l'alumnat que entorpeix el bon funcionament i el clima de 
convivència de l'aula (per exemple, l'encobriment d'actes no 
desitjables). 

 
       Tenim normes d'aula clares i concretes. 

 

 
 
    Punts forts 

 
       Donem responsabilitat a l'alumnat en el compliment de la norma. 

 
       Eduquem en el sentit de la norma. 

 
       Recollim en els documents del centre la concreció de les normes de 

convivència. 
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       Sensibilitzem el claustre sobre la importància del valor educatiu i 
participatiu de la norma. 

 
       Valorem i revisem periòdicament les normes d'aula. 

 

 
 
    Punts febles 

 
       Elaborar les normes d'aula amb l'alumnat. 

 
       Ens coordinem amb les administracions locals per procurar que 

l'alumnat conegui les normes ciutadanes en aquells àmbits que 
l'afecten. 

 
       Formem la comunitat escolar en organització i gestió de centres en 

relació amb el clima escolar. 
 

       Preveiem espais de seguiment i valoració del funcionament de les 
normes. 

 
       Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixin la interiorització 

i acceptació de la norma. 
 

 
 
    Punts molt febles 

 
       Avaluem les mesures destinades a fomentar el coneixement i el 

compliment de les normes i ho recollim en la memòria anual del 
centre. 

 
       Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en el 

compliment de les normes. 
 

       Ens coordinem amb altres centres de l'entorn per intercanviar 
experiències i pràctiques sobre l'elaboració i aplicació de la norma. 

 
       Ens coordinem amb els diferents agents de l'entorn per donar 

coherència a la normativa que incideix directament en els infants i 
joves. 

 
       Impliquem les famílies en l'elaboració, gestió i difusió de la norma. 

 
       Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de les 

normes de convivència. 
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Participació 

 

Participar és ser i sentir-se part d’una organització en la qual es considera 

part activa. La participació és una manera d’unir esforços, de generar sentiment 

de comunitat i de crear un ambient inclusiu. 

En l’àmbit educatiu participar vol dir, sobretot, ser protagonista del propi 

procés educatiu. La participació educativa és el camí per avançar en processos 

comunitaris de treball i d’aprenentatge en xarxa, orientats a l’èxit educatiu, a 

l’afavoriment de la convivència i a la millora de l’entorn. 

 

 
    Punts forts 

 
       Disposem d'estratègies concretes per facilitar la participació de 

l'alumnat en la gestió i organització de l'aula.  
 

       Establim propostes d'actuació específiques per fomentar la 
participació de l'alumnat en el centre. 

 
       Establim propostes d'actuació específiques per fomentar la 

participació del professorat, PAS i professionals d'atenció educativa 
en el centre. 

 
       Estimulem la participació de l'alumnat en el seu propi procés 

educatiu com, per exemple, en el seguiment i en l'avaluació de les 
activitats a l'aula. 

 
       Potenciem la coresponsabilitat i la participació de tots els membres 

de la comunitat escolar. 
 

       Promovem les xarxes de centre. 
 

       Recollim en els documents de centre els canals i les formes de 
participació de la comunitat escolar. 

 
       Sensibilitzem el claustre sobre la importància de la participació i 

implicació de la comunitat escolar en els processos educatius. 
 

       Utilitzem metodologies que fomentin la participació de l'alumnat. 
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    Punts febles 

 
       Ens coordinem amb les entitats de l'entorn del centre per promoure 

la participació de tots els membres de la comunitat escolar. 
 

       Preveiem un calendari i espais físics i virtuals per tal de facilitar les 
reunions de les associacions del centre i els diversos òrgans de 
participació de la comunitat escolar. 

 
       Tenim en compte els recursos de l'entorn en la tasca educativa. 

 

 
 
    Punts molt febles 

 
       Avaluem el funcionament de la participació i ho recollim en la 

memòria anual del centre. 
 

       Disposem d'estratègies concretes d'aula per facilitar la participació 
de les famílies. 

 
       Ens coordinem amb l'administració local per promoure la 

participació de tots els membres de la comunitat escolar en 
projectes comunitaris. 

 
       Establim propostes d'actuació específiques per fomentar la 

participació de les famílies en el centre. 
 

       Formem la comunitat escolar en temes de participació dins del Pla 
de Formació de centre. 

 
       Impliquem les famílies en els projectes educatius i les actuacions de 

l'entorn. 
 

       Recollim i difonem les bones pràctiques en participació realitzades 
en el centre. 
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5. Objectius i indicadors 
 

   

 

Objectiu General 

 

Objectiu específic 

 

Indicadors 

1. Assegurar i garantir la 

participació, la implicació i el 

compromís de tota la comunitat 

escolar. 

1.1 Sensibilitzar la comunitat 

escolar de la necessitat d'elaborar 

un Projecte de convivència amb la 

implicació i el compromís de tots 

els agents educatius. 

  

• Relació d'actuacions de sensibilització 

per a cada sector de la comunitat escolar 

  

1.2 Constituir i dinamitzar la 

comissió de convivència. 

  

• Existència de la comissió de 

convivència 

• Nombre de reunions/periodicitat de la 

comissió de convivència• Incorporació de 

les funcions de la comissió a les NOFC 

  

2. Ajudar cada alumne a relacionar-

se amb si mateix, amb els altres i 

amb el món. 

2.1 Potenciar les competències 

socioemocionals. 

  

• Nombre d'accions per potenciar les 

competències socioemocionals de 

l'alumnat 
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Objectiu General 

 

Objectiu específic 

 

Indicadors 

 2.2 Potenciar les habilitats i 

competències necessàries per a la 

gestió positiva dels conflictes. 

  

• Relació d'estratègies del centre que 

afavoreixen la gestió positiva dels 

conflictes (racó de diàleg, servei de 

mediació, tutoria compartida, pràctiques 

restauratives, etc.) 

  

2.3 Educar infants i joves en el 

desenvolupament d'uns valors 

instrumentals (respecte, esforç, 

responsabilitat, etc.) que els 

permetin formar-se com a futurs 

ciutadans responsables i 

compromesos. 

  

• Relació d'actuacions orientades a 

l'educació en valors 

• Relació d'actuacions que promouen 

l'ajuda entre iguals en el centre 

  

2.4 Potenciar la competència social 

i ciutadana de l'alumnat. 

  

• Relació  d'accions orientades a 

potenciar l'anàlisi crítica i la presa de 

decisions 

• Nombre d'alumnes que realitza Servei 

Comunitari 
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Objectiu General 

 

Objectiu específic 

 

Indicadors 

3. Potenciar l'equitat i el respecte a 

la diversitat de l'alumnat en un 

marc de valors compartits. 

3.1 Garantir l'òptima incorporació 

dels nous membres de la comunitat 

escolar. 

  

• Elaboració i difusió de protocols 

d'acollida d'alumnat i professorat. 

  

3.2 Promoure una cultura inclusiva 

que respecti i valori les diferències 

en un marc de valors compartits. 

  

• Relació d'estratègies metodològiques a 

l'aula que afavoreixen la interrelació dels 

alumnes 

• Relació d'accions per visibilitzar les 

diferents cultures existents al centre 

• Existència d'una orientació acadèmica i 

professional no estereotipada per raons 

de gènere, origen o altres condicions 

personals i/o socials 

  

3.3 Gestionar la diversitat cultural i 

religiosa d'acord amb les 

orientacions de la Guia per al 

respecte a la diversitat de creences 

als centres educatius de Catalunya. 

  

• Difusió als professionals del centre dels 

continguts de la Guia per al respecte a la 

diversitat de creences als centres 

educatius de Catalunya. 
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Objectiu General 

 

Objectiu específic 

 

Indicadors 

 3.4 Potenciar l'educació 

intercultural. 

  

• Incorporació de la perspectiva 

intercultural a les àrees o matèries del 

currículum 

• Relació d'accions per visibilitzar la 

diversitat existent al centre 

  

3.5 Prevenir l'absentisme i facilitar 

la reincorporació de l'alumnat 

absentista 

  

• Índex d'absentisme 

• Índex d'abandonament escolar 

• Existència d'un protocol de centre de 

prevenció, detecció i intervenció sobre 

absentisme. 

  

3.6 Promoure la participació de 

l'alumnat en les activitats 

complementàries, extraescolars i 

de lleure educatiu de l'entorn. 

  

• Percentatge d'alumnes que realitzen 

activitats complementàries en el centre 

educatiu o proposades per aquest i en 

conjunt amb la resta d'alumnat 

  

4. Fomentar la mediació escolar i la 

cultura del diàleg com a eina 

bàsica en la gestió del conflicte. 

4.1 Sensibilitzar la comunitat 

escolar en la importància del valor 

del diàleg i la gestió positiva dels 

conflictes. 

  

• Relació d'actuacions de sensibilització 

portades a terme en el centre 
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Objectiu General 

 

Objectiu específic 

 

Indicadors 

5. Fomentar una cultura de la pau i 

la no-violència, juntament amb els 

valors que fan possible preservar i 

enriquir  la vida de totes les 

persones. 

5.1 Formar les persones perquè 

siguin capaces d'informar-se, 

entendre i analitzar críticament 

situacions de conflicte social, de 

violència i de pau. 

  

• Incorporació en el currículum de 

continguts sobre els drets humans i la 

comprensió crítica del món 

  

5.2 Elaborar una estructura 

organitzativa i una gestió de 

recursos que afavoreixin la 

convivència i el clima escolar. 

  

• Existència de mesures per a l'acció 

tutorial compartida dins els equips 

docents (cotutories, tutors referents, etc.) 

• Organització d'espais -formals i 

informals- i activitats per afavorir la 

convivència 
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Objectiu General 

 

Objectiu específic 

 

Indicadors 

 5.5 Afavorir els canals de 

comunicació del centre educatiu 

com a elements facilitadors de la 

convivència i el clima escolar. 

  

• Relació d'eines i canals de comunicació 

del centre que afavoreixin la comunicació 

entre els diversos sectors de la comunitat 

escolar (fòrum virtual, correu electrònic, 

taulell de novetats, bústia de 

suggeriments i reclamacions, intranet de 

centre, etc.) 

• Existència de canals de comunicació 

entre l'alumnat i els seus representants 

al consell escolar 

• Existència de canals de comunicació 

entre el professorat i els seus 

representants al consell escolar 

• Relació d'estratègies de projecció i 

comunicació externa del centre (revistes, 

webs, blocs, etc.) 

  

 

 

 

 



Projecte de convivència 

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS EL VENDRELL 

 

 51 

 

6. Actuacions i planificació 
 

6.1 Valors i actituds 

 

TEMA ACTUACIÓ RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ INDICADOR 

Coeducació Incorporar en el Consell 
Escolar el referent de 
coeducació per impulsar 
mesures educatives a 
favor de la igualtat i 
contra la violència envers 
la dona. Recurs C1 

Consell Escolar 2019-2020 Comissió creada 

Coeducació Impulsar amb 
l'administració local el 
desenvolupament de 
Plans educatius d'entorn 
o altres projectes 
socioeducatius. Recurs 
C4 

Equip directiu Anualment Participació activa 
en el PEE, 
comissions i 
projectes 

Educació intercultural Fomentar l'educació en 
els valors promovent la 
formació en Drets 
humans i en els propis 

Equip docent Anualment Relació d’activitats 
realitzades 

https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.diq2fj9vqoiz
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.la95qo70pacj
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.la95qo70pacj
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TEMA ACTUACIÓ RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ INDICADOR 

d'una societat 
democràtica. Recurs D1 

Educació intercultural Incorporar activitats que 
fomentin, des de 
l'esperit crític, la 
valoració de la pròpia 
cultura i la dels altres. 
Recurs B3 

Equip docent Anualment Relació d’activitats 
realitzades 

Educació per la pau Fomentar el treball 
cooperatiu entre els 
membres de la 
comunitat escolar com a 
model de convivència 
(comissions mixtes: 
comissió pedagògica, 
comissió econòmica, 
comissió d'activitats 
extraescolars, etc.). 
Recurs C5 

Equip directiu, Claustre i 
Consell escolar 

Anualment Relació de 
comissions 
creades 

Educació per la pau Fomentar l'esperit crític 
per identificar, revisar i 
superar qualsevol 
situació de desigualtat 
(currículum ocult, 
discriminacions, etc.). 
Recurs C5 

Equip docent Anualment Relació d’activitats 
realitzades 

Educació per la pau Col•laborar amb les 
entitats de l'entorn per 

Equip directiu i equip 
docent 

Anualment Relació de 
col·laboracions 

https://docs.google.com/document/d/19UOKG0DDq35X8jifr9mdDEsfhGqhz-o1h8QUxiDUewU/edit#bookmark=id.wnv6x9qoqmdt
https://docs.google.com/document/d/19UOKG0DDq35X8jifr9mdDEsfhGqhz-o1h8QUxiDUewU/edit#bookmark=id.f8o6605dok8p
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark=kix.me3zwsdao9pn
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.gun3x3ecog3
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TEMA ACTUACIÓ RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ INDICADOR 

promoure accions de 
servei comunitari. Recurs 
D3 

Educació per la pau Impulsar amb 
l'administració local el 
desenvolupament de 
projectes comunitaris 
(Plans educatius d'entorn 
o altres projectes 
socioeducatius). Recurs 
C1 

Equip directiu Anualment Participació activa 
en el PEE, 
comissions i 
projectes 

Educació 
socioemocional 

Aprofitar els espais 
informals de l'alumnat 
per realitzar activitats de 
cohesió de grup i foment 
de la convivència (jocs 
cooperatius, activitats 
esportives no 
competitives, etc.). 
Recurs D6 

Equip docent Anualment Nombre 
d’activitats 
realitzades 

Educació 
socioemocional 

Utilitzar canals de 
comunicació per afavorir 
la relació entre els 
membres de la comunitat 
escolar i el sentiment de 
pertinença al centre. 
Recurs C4 

Equip docent Anualment Grau d’activitat 
dels diferents 
canals de 
comunicació del 
centre 

Educar en el respecte Garantir el dret a la Equip directiu Anualment Recull de fulls de 

https://docs.google.com/document/d/1vPqzpGhrTAhNzpvIu1kl26u5-_JatGHH0Bkrhrv4t1k/edit#bookmark=kix.dm0v5jeapr3p
https://docs.google.com/document/d/1vPqzpGhrTAhNzpvIu1kl26u5-_JatGHH0Bkrhrv4t1k/edit#bookmark=kix.dm0v5jeapr3p
https://docs.google.com/document/d/1vPqzpGhrTAhNzpvIu1kl26u5-_JatGHH0Bkrhrv4t1k/edit#bookmark=kix.k3y06yn58j62
https://docs.google.com/document/d/1vPqzpGhrTAhNzpvIu1kl26u5-_JatGHH0Bkrhrv4t1k/edit#bookmark=kix.k3y06yn58j62
https://docs.google.com/document/d/1uiwpKCxlbsPz-Qssj6iRMaoE85FUQ07ZGSY8vqfN1jM/edit#bookmark=kix.xjwdg2nhnsbm
https://docs.google.com/document/d/1uiwpKCxlbsPz-Qssj6iRMaoE85FUQ07ZGSY8vqfN1jM/edit#bookmark=kix.wv7ji0bhu53v
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TEMA ACTUACIÓ RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ INDICADOR 

privacitat dels membres 
de la comunitat escolar 
(drets d'imatge, dret a la 
intimitat, etc.). Recurs 
C2 

cessió de dades, 
imatge... 

Educar en el respecte Impulsar amb 
l'administració local el 
desenvolupament de 
projectes comunitaris 
(Plans educatius d'entorn 
o altres projectes 
socioeducatius). Recurs 
C2 

Equip directiu Anualment Participació activa 
en el PEE, 
comissions i 
projectes 

Educar en el respecte Potenciar el treball en 
equip per tal de facilitar 
les relacions entre els 
membres de la comunitat 
escolar (comissions 
mixtes: comissió 
pedagògica, comissió 
econòmica, comissió 
d'activitats extraescolars, 
etc.). Recurs C1 

Equip directiu, Claustre i 
Consell escolar 

Anualment Relació de 
comissions 
creades 

Educar en el respecte Realitzar activitats que 
desenvolupin 
l'autoestima entre 
l'alumnat. Recurs A4 

Equip docent Anualment Nombre 
d’activitats 
realitzades 

Educar en la gestió Aprofitar la celebració de Equip directiu, Claustre i Anualment Nombre 

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.sy2x45t9u1ng
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.sy2x45t9u1ng
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.q4pish4cyz0q
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.q4pish4cyz0q
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.t3a16y24dc4m
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.crtjqtul926c
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TEMA ACTUACIÓ RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ INDICADOR 

positiva dels conflictes dates reconegudes 
internacionalment per 
impulsar l'educació en la 
gestió positiva dels 
conflictes i la millora del 
clima de convivència 
(DENIP, dia de la 
prevenció de la violència 
contra les dones, dia dels 
drets humans, etc ). 
Recurs D2 

Equip docent d’activitats 
realitzades 

Educar en la gestió 
positiva dels conflictes 

Crear canals que facilitin 
la comunicació oberta i 
positiva (tutoria individual, 
tutoria entre iguals, etc.). 
Recurs C1 

Equip directiu i Claustre 2020-2021 Nombre de canals 
creats 

Educar en l’esforç i la 
responsabilitat 

Elogiar les tasques 
realitzades i reconèixer 
l’esforç i la capacitat de 
superació. Recurs C6 

Equip docent Anualment Valoració del 
professorat 

Educar en l’esforç i la 
responsabilitat 

Incidir en els deures o 
responsabilitats per 
garantir els drets de 
tothom recollits en les 
NOFC. Recurs B5 

Equip directiu i Equip 
docent 

Anualment Valoració de 
l’equip directiu i 
del professorat 

Educar en l’esforç i la 
responsabilitat 

Col•laborar amb els 
mitjans d'àmbit local 
(ràdio, premsa, televisió) 

Equip directiu Anualment Relació de 
col·laboracions 

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.x2o56hio7zwr
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.qtkxurdxz0ff
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.3cy8i9gmufde
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.ern7l3oqaf4n
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TEMA ACTUACIÓ RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ INDICADOR 

per fer difusió 
d'experiències i bones 
pràctiques d'implicació i 
compromís. Recurs D3 

Inclusió Col•laborar amb les 
entitats de l'entorn per 
promoure accions de 
servei comunitari. 
Recurs D3 

Equip directiu Anualment Relació de 
col·laboracions 

Inclusió Potenciar els espais de 
tutoria per establir 
diàlegs sobre el 
respecte a la diferència i 
a la diversitat. Recurs 
A2 

Equip docent Anualment Valoració dels 
professors 

 

 

6.2 Resolució de conflictes 

 

TEMA ACTUACIÓ RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ INDICADORS 

Absentisme Crear una comissió 
d'absentisme que 
s'encarregui, entre altres 
tasques, de fer una 

Equip directiu i Claustre 2020-2021 Comissió creada 

https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark=kix.vrwckhzbrty8
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.i61zdxqv6s0
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.ko3ihpc0is9n
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.ko3ihpc0is9n
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TEMA ACTUACIÓ RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ INDICADORS 

anàlisi i seguiment 
global de l'absentisme. 
Recurs G1 

Conflictes greus Implicar en la resolució 
de conflictes greus 
l'alumnat afectat (fitxes 
de reflexió, proposta de 
pràctiques reparadores 
i restauratives un cop 
aplicada la mesura 
correctora o sanció). 
Recurs E2 

Equip directiu i Equip 
docent 

Anualment Relació de 
resolucions de 
conflictes greus 

Conflictes greus Coordinar amb l'equip 
docent estratègies i 
actuacions 
(reorganitzar espais, 
seguiment de l'alumnat, 
etc. ) per dur a terme a 
l'aula. Recurs F1 

Equip directiu i Claustre Anualment Relació 
d’estratègies i 
actuacions 

Gestió i resolució 
positiva dels 
conflictes 

Difondre les NOFC, 
mitjançant diferents 
formats, a tots els 
membres de la 
comunitat escolar per tal 
de garantir el bon 
funcionament del centre. 
Recurs C4 

Equip directiu Anualment Relació de formes 
de difusió 

Gestió i resolució Donar a conèixer a Equip directiu Anualment Nombre de 

https://docs.google.com/document/d/17Yh5qB4pIS2fsvHkUqHhxQCa4CIJUQpQ4Cv36dYbLQs/edit#bookmark=kix.xipkzj6k9q0k
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.4lhqk3vcw1pg
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.kkqctc76dy0i
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.rk6yv8c4ja3x
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TEMA ACTUACIÓ RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ INDICADORS 

positiva dels 
conflictes 

l'equip docent els 
protocols d'intervenció 
enfront els conflictes 
lleus i les conductes 
disruptives que tenen 
lloc a l'aula. Recurs I2 

protocols 
compartits 

 

 

6.3 Organització de centre 

 

TEMA ACTUACIÓ RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ INDICADORS 

Acollida Realitzar reunions de 
traspàs d'informació i 
d'anàlisi del grup-classe 
per a l'acompanyament 
dels professionals que 
intervindran per primer 
cop a l'aula. Recurs G2 

Equip directiu i Equip 
docent 

Anualment Nombre de 
reunions amb 
aquesta finalitat 

Comunicació Difondre en els mitjans 
de comunicació locals 
les bones pràctiques i la 
participació en iniciatives 
i projectes de l'entorn. 
Recurs D1 

Equip directiu Anualment Relació 
d’activitats difoses 

https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.biel23pxsm84
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.7ne909bdrnoq
https://docs.google.com/document/d/14QSI0jYh3Z-7MtUN5HOfdBtkKScchZnWDB6w3iEAF1I/edit#bookmark=kix.1vwranfi76w9
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TEMA ACTUACIÓ RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ INDICADORS 

Comunicació Utilitzar les eines digitals 
(pàgina web, bloc d'aula, 
portafolis digital, etc.) 
com a vehicles 
d'informació i 
comunicació de les 
tasques escolars i altres 
informacions d'interès. 
Recurs E4 

Equip directiu i Equip 
docent 

Anualment Nombre de canals 
utilitzats i 
freqüència 

Estructura i gestió de 
recursos 

Desenvolupar xarxes de 
cooperació amb l'entorn: 
administracions locals, 
entitats i mitjans de 
comunicació. Recurs B2 

Equip directiu Anualment Relació 
d’activitats amb 
altres entitats... 

Norma Preveure espais perquè 
la comunitat educativa 
valori el funcionament de 
les normes de 
convivència. Recurs D2 

Equip directiu 2020-2021 Espais creats 

Participació Utilitzar canals de 
comunicació per 
compartir amb la 
comunitat escolar les 
experiències que es 
duen a terme en el 
centre. Recurs I3 
 

Equip directiu i Equip 
docent 

Anualment Nombre de canals 
utilitzats i 
freqüència 

Participació Participar en els mitjans Equip directiu Anualment Relació 

https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark=kix.afr9qiskhcai
https://docs.google.com/document/d/1mNCW9ml6YMprmpxvZ64DZiTL1bNjhM1OxttdzcWH7C0/edit#bookmark=kix.18ra6euw6s61
https://docs.google.com/document/d/19SYW1rHzsrcQ2PLRJ5mJBxewbtcbsrEX_nBfptUSoZ0/edit#bookmark=kix.xms1hrvwwkw5
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.f4n30jtof3li
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TEMA ACTUACIÓ RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ INDICADORS 

de comunicació per 
difondre l'actualitat del 
centre. Recurs D1 

d’activitats difoses 

 
 

 

https://docs.google.com/document/d/1HdZ6FP86phGs9Ywp49dBIlMQucL_nSaYuJMBlIIzPRw/edit#bookmark=kix.3f32e3ox245o
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7. Annexos 
 

7.1 Protocols del Departament d’Educació per la millora de la 

convivència: 

 

 Circuit simplificat d’intervenció davant conductes de l’alumnat greument 

perjudicials per a la convivència  

 Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament 

escolar a persones LGBTI 

 Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament i el 

ciberassetjament entre iguals 

 Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant conductes d'odi i 

discriminació 

 Protocol d'actuació amb menors de catorze anys en situacions de 

conflicte o comissió d'una infracció penal 

 Protocol d'intervenció en cas de conflicte greu 

 Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les 

situacions de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu 

 Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant la violència 

masclista entre l’alumnat 

 Protocol d’àmbit comunitari de prevenció, detecció i intervenció davant 

situacions d’absentisme 

 

 

 

 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/circuit-simplificat-intervencio.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/circuit-simplificat-intervencio.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conductes-odi-i-discriminacio/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conductes-odi-i-discriminacio/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflicte-comissio-infraccio-penal/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflicte-comissio-infraccio-penal/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflictes-greus/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/maltractament-infantil-adolescent/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/maltractament-infantil-adolescent/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/violencia-masclista/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/violencia-masclista/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/absentisme/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/absentisme/index.html

