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PCONV 2. INFORME GLOBAL 

 
 
1- DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ 

 

 
 
DADES DEL CENTRE 

 

Codi: 43006587 
Nom: Àngels Garriga 
Titularitat: Públic 
Adreça: Plaça Àngels Garriga 2 
Telèfon: 977663900 
Adreça Electrònica: e3006587@xtec.cat 

 
 
CONTEXTUALITZACIÓ 

 

L'escola Àngels Garriga és un centre on s'imparteixen els ensenyaments 

d'Educació infantil i primària. El nostre era un centre de dues línies que s'ha 

ampliat a tres degut al creixement de població constant que es produeix des 

de fa uns anys. Actualment ens trobem tots els nivells de Primària en tres 

grups i dos grups a Educació Infantil. El nombre total d'alumnes és de 642 

amb una ràtio que supera els 25 alumnes per classe en molts cursos, sobre 

tot al Cicle Inicial. És un centre de titularitat pública que es caracteritza per 

ser una escola aconfessional, pluralista i inclusiva que treballa amb i per la 

diversitat. L'escola és respectuosa amb totes les ideologies i creences tant 

en l'aspecte religiós com a nivell polític tot i que tenim present i mostrem la 

cultura en la qual estem inserits a través de les tradicions els símbols i fets 

culturals. Es una escola integrada a l'activitat del poble i promou la 

participació en activitats proposades pel municipi siguin educatives o amb un 

caire cultural concret. La llengua catalana és la llengua d'ús i comunicació de 

la vida quotidiana, és la llengua vehicular utilitzada en el procés 

d'ensenyament-aprenentatge. L'escola intenta transmetre els trets d'identitat 

catalans en tots els aspectes i continguts culturals i tradicionals mentre vetlla 

per tal que no es produeixi cap tipus de discriminació d'ús i aprenentatge de 

les dues llengües oficials. 
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  2- DIAGNOSI- RESULTATS  
 

Coeducació 
 

Punts forts 

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 febles 

 

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. 

 

Garantim un ús no sexista dels espais del centre. 

Incorporem l'enfocament coeducatiu als continguts curriculars. 

 

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. 

 

Disposem d'una estructura organitzativa que afavoreix el treball de la 

coeducació en el centre. 
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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. 

 

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. 

 

Incorporem la coeducació i la prevenció de la violència masclista o 

homòfoba als diferents documents de centre. 

 

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. 

 

Recollim i divulguem les bones pràctiques realitzades en coeducació. 

Sensibilitzem el claustre sobre la importància d'una acció educativa que 

potenciï la igualtat d'oportunitats entre nois i noies. 

 

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 socioemocional 
 

Punts forts 

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

educar emocionalment l'alumnat. 

 

Treballem l'educació socioemocional des de les diferents matèries 

curriculars de manera transversal. 

Utilitzem metodologies que afavoreixen els valors convivencials i 

l'educació socioemocional. 

 

Punts febles 

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

potenciar la competència social en l'alumnat. 

 

Establim propostes d'actuació específiques per fomentar els valors de 

l'educació socioemocional entre l'alumnat. 

 

Potenciem la competència comunicativa de l'alumnat. 

Recollim en els documents de centre la necessitat de treballar els valors 

de l'educació socioemocional. 

 

Treballem la competència comunicativa des de les diferents matèries 

curriculars de manera transversal. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

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 i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de 

l'educació socioemocional. 

 

Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació 

socioemocional en els processos educatius. 

 

Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar 

socioemocionalment. 
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Educar en el respecte 
 

Punts forts 

Fomentem una actitud de respecte de l'alumnat envers el professorat i 

altres professionals del centre. 

 

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

mateix. 

 

Planifiquem activitats tutorials que facilitin el respecte entre l'alumnat. 

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. 

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

 
Punts febles 

 

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

entorn. 

 

Promovem accions i estratègies per afavorir el valor del respecte entre els 

membres de la comunitat escolar. 

 

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. 
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Promovem accions que potenciïn el coneixement i el respecte envers 

l'entorn. 

 

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. 

 

Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions 

concretes per fomentar el respecte i el compromís cívic en el nostre 

alumnat. 

 

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. 

 

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 el claustre sobre el valor del respecte com a principi bàsic 

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

 

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

en el respecte. 
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  3- OBJECTIUS  
 

Objectiu gene ral  Objectiu específic  

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. 

 
1.5 Incrementar la formació de la comunitat escolar 
en relació amb la convivència. 

2. Ajudar cada alumne a 
relacionar-se amb si 
mateix, amb els altres i amb 
el món. 

2.2 Potenciar les habilitats i competències 
necessàries per a la gestió positiva dels conflictes. 

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. 

3. Potenciar l'equitat i el 
respecte a la diversitat de 
l'alumnat en un marc de 
valors compartits. 

3.2 Promoure una cultura inclusiva que respecti i 
valori les diferències en un marc de valors compartits. 

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. 

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. 

5.3 Elaborar una estructura organitzativa i una gestió 
de recursos que afavoreixin la convivència i el clima 
escolar. 

 
5.5 Afavorir els canals de comunicació del centre 
educatiu com a elements facilitadors de la 
convivència i el clima escolar. 
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  4- ACTUACIONS PREVISTES  

 
1. Valors i actituds 

 

Coeducació 
 

 Actuacions  
 

Centre Concretar en la Programació General Anual les accions que es 
realitzaran per fomentar l'educació igualitària. Recurs B3 

Incloure activitats relacionades amb la coeducació en el pla 
d'acció tutorial. Recurs B6 

Aula Actuar reconduint actituds quan detectem rols o estereotips 
discriminatoris en el grup i en els jocs. Recurs A8 

Potenciar la tutoria individualitzada i la tutoria entre iguals per 
promoure la convivència. Recurs A11 

Entorn Col•laborar amb els mitjans d'àmbit local (ràdio, premsa, 
televisió, etc.) per fomentar valors com la igualtat de gènere i 
promoure campanyes sobre la coeducació. Recurs D2 
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Educació socioemocional 
 

 Actuacions  
Centre 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 

 
Concretar en la Programació general anual de centre les 
accions que es realitzaran per fomentar l'educació 
socioemocional en el centre. Recurs B2 

 
Disposar de recursos i materials que ajudin al 
desenvolupament socioemocional i comunicatiu. Recurs D2 

 
Establir i difondre en el claustre pautes de comunicació (tant 
verbal com no verbal) per afavorir una relació basada en la 
confiança, el respecte i el reconeixement mutu. Recurs C1 

 
Incloure en el Pla de formació de centre actuacions formatives 
relacionades amb l'educació socioemocional. Recurs F1 

 
Incloure en la memòria anual la valoració de les actuacions 
realitzades per promoure l'educació socioemocional, elaborant, 
si escau, propostes de millora. Recurs H2 

 
Incorporar els valors de l'educació socioemocional en el 
Projecte educatiu. Recurs B1 

 
Prendre consciència que tota la comunitat escolar (professorat, 
pares i mares, membres del PAS) som un model de referència 
per a l'alumnat. Recurs A2 

 
Preveure en l'horari de centre la realització d'assemblees de 
classe i reunions de delegats i delegades. Recurs D4 

 
Programar actuacions específiques de sensibilització 
(claustres, reunions informatives, comissions mixtes, etc.) sobre 
educació socioemocional. Recurs A1 

 
Reflectir en actes i celebracions la diversitat lingüística del 
centre (Sant Jordi, jornades de convivència, setmana cultural, 
etc.). Recurs E5 
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Aula Incorporar els llenguatges expressius i artístics a la pràctica 

educativa per aportar-hi una dimensió expressiva i creativa. 
Recurs D4 

 
Planificar dinàmiques de grup per practicar l'empatia entre els 
alumnes. Recurs B2 

 
Potenciar els càrrecs de responsabilitat (delegat/da, 
encarregats de material, llista, neteja, etc.) i les assemblees 
d'aula com una oportunitat per fomentar la competència social. 
Recurs B4 

 
Realitzar activitats per fomentar la interacció emocional positiva 
(activitats d'elogi dels companys, reconeixement i respecte 
mutu, relacions cordials i afectuoses, etc.). Recurs B5 

Entorn Convidar agents educatius de l'entorn a participar en les 
activitats formatives del centre. Recurs E5 
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Educar en el respecte 
 

 Actuacions  
 

Centre Concretar en la programació curricular com es promouran i 
s'avaluaran valors com el respecte. Recurs B7 

Dissenyar en el pla d'acció tutorial activitats que fomentin el 
diàleg, el respecte i la valoració de les diverses opinions i 
creences. Recurs B6 

 
Fixem normes i límits clars que garanteixin el respecte entre 
l'alumnat i cap a tots els membres de la comunitat escolar. 
Recurs E2 

Fomentar la implementació i ús d'un servei de mediació com 
una estratègia de resolució positiva dels conflictes basada en el 
diàleg i el respecte mutu. Recurs E3 

 
Incloure en el Pla de formació del professorat actuacions 
formatives sobre l'educació en valors. Recurs G1 

 
Potenciar la participació de l'alumnat en diversos òrgans 
(consell de delegats, assemblea d'aula, etc.) i comissions del 
centre (festes, extraescolars, etc.) com un element de respecte 
cap a ells. Recurs E1 

 
Prendre consciència que tota la comunitat escolar (professorat, 
pares i mares, membres del PAS) som un model de referència 
per a l'alumnat. Recurs A3 

Aula Promoure accions de servei comunitari des del currículum per 
afavorir el coneixement i el respecte pel medi natural i cultural. 
Recurs G1 

Entorn Organitzar conjuntament amb les AMPA activitats que fomentin 
entre l'alumnat el coneixement, la cura de l'entorn i el 
compromís cívic. Recurs A4 
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Temes Actuacions  Recursos  Responsables  Temporització  
Coeducació Actuar reconduint actituds quan 

detectem rols o estereotips 
discriminatoris en el grup i en els 
jocs. Recurs A8 

   

Coeducació Col•laborar amb els mitjans d'àmbit 
local (ràdio, premsa, televisió, etc.) 
per fomentar valors com la igualtat 
de gènere i promoure campanyes 
sobre la coeducació. Recurs D2 

   

Coeducació Concretar en la Programació 
General Anual les accions que es 
realitzaran per fomentar l'educació 
igualitària. Recurs B3 

   

Coeducació Incloure activitats relacionades 
amb la coeducació en el pla d'acció 
tutorial. Recurs B6 

   

Coeducació Potenciar la tutoria individualitzada 
i la tutoria entre iguals per promoure 
la convivència. Recurs A11 
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Temes Actuacions  Recursos  Responsables  Temporització  
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 

   

Educació 
socioemocional 

Concretar en la Programació 
general anual de centre les accions 
que es realitzaran per fomentar 
l'educació socioemocional en el 
centre. Recurs B2 

   

Educació 
socioemocional 

Convidar agents educatius de 
l'entorn a participar en les activitats 
formatives del centre. Recurs E5 

   

Educació 
socioemocional 

Disposar de recursos i materials 
que ajudin al desenvolupament 
socioemocional i comunicatiu. 
Recurs D2 
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Temes Actuacions  Recursos  Responsables  Temporització  
Educació 
socioemocional 

Establir i difondre en el claustre 
pautes de comunicació (tant verbal 
com no verbal) per afavorir una 
relació basada en la confiança, el 
respecte i el reconeixement mutu. 
Recurs C1 

   

Educació 
socioemocional 

Incloure en el Pla de formació de 
centre actuacions formatives 
relacionades amb l'educació 
socioemocional. Recurs F1 

   

Educació 
socioemocional 

Incloure en la memòria anual la 
valoració de les actuacions 
realitzades per promoure l'educació 
socioemocional, elaborant, si escau, 
propostes de millora. Recurs H2 

   

Educació 
socioemocional 

Incorporar els llenguatges 
expressius i artístics a la pràctica 
educativa per aportar-hi una 
dimensió expressiva i creativa. 
Recurs D4 
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Temes Actuacions  Recursos  Responsables  Temporització  
Educació 
socioemocional 

Incorporar els valors de l'educació 
socioemocional en el Projecte 
educatiu. Recurs B1 

   

Educació 
socioemocional 

Planificar dinàmiques de grup per 
practicar l'empatia entre els 
alumnes. Recurs B2 

   

Educació 
socioemocional 

Potenciar els càrrecs de 
responsabilitat (delegat/da, 
encarregats de material, llista, 
neteja, etc.) i les assemblees d'aula 
com una oportunitat per fomentar la 
competència social. Recurs B4 

   

Educació 
socioemocional 

Prendre consciència que tota la 
comunitat escolar (professorat, 
pares i mares, membres del PAS) 
som un model de referència per a 
l'alumnat. Recurs A2 

   

Educació 
socioemocional 

Preveure en l'horari de centre la 
realització d'assemblees de classe i 
reunions de delegats i delegades. 
Recurs D4 
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Temes Actuacions  Recursos  Responsables  Temporització  
Educació 
socioemocional 

Programar actuacions específiques 
de sensibilització (claustres, 
reunions informatives, comissions 
mixtes, etc.) sobre educació 
socioemocional. Recurs A1 

   

Educació 
socioemocional 

Realitzar activitats per fomentar la 
interacció emocional positiva 
(activitats d'elogi dels companys, 
reconeixement i respecte mutu, 
relacions cordials i afectuoses, etc.). 
Recurs B5 

   

Educació 
socioemocional 

Reflectir en actes i celebracions la 
diversitat lingüística del centre (Sant 
Jordi, jornades de convivència, 
setmana cultural, etc.). Recurs E5 

   

Educar en el respecte Concretar en la programació 
curricular com es promouran i 
s'avaluaran valors com el respecte. 
Recurs B7 

   



Escola 
Àngels Garriga  

  5- PLANIFICACIÓ  

29/06/2021 

Pàg. 19 

 

 

 
Temes Actuacions  Recursos  Responsables  Temporització  
Educar en el respecte Dissenyar en el pla d'acció tutorial 

activitats que fomentin el diàleg, el 
respecte i la valoració de les 
diverses opinions i creences. 
Recurs B6 

   

Educar en el respecte Fixem normes i límits clars que 
garanteixin el respecte entre 
l'alumnat i cap a tots els membres 
de la comunitat escolar. Recurs E2 

   

Educar en el respecte Fomentar la implementació i ús 
d'un servei de mediació com una 
estratègia de resolució positiva dels 
conflictes basada en el diàleg i el 
respecte mutu. Recurs E3 

   

Educar en el respecte Incloure en el Pla de formació del 
professorat actuacions formatives 
sobre l'educació en valors. Recurs 
G1 
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Temes Actuacions  Recursos  Responsable s Temporització  
Educar en el respecte Organitzar conjuntament amb les 

AMPA activitats que fomentin entre 
l'alumnat el coneixement, la cura de 
l'entorn i el compromís cívic. Recurs 
A4 

   

Educar en el respecte Potenciar la participació de 
l'alumnat en diversos òrgans 
(consell de delegats, assemblea 
d'aula, etc.) i comissions del centre 
(festes, extraescolars, etc.) com un 
element de respecte cap a ells. 
Recurs E1 

   

Educar en el respecte Prendre consciència que tota la 
comunitat escolar (professorat, 
pares i mares, membres del PAS) 
som un model de referència per a 
l'alumnat. Recurs A3 

   

Educar en el respecte Promoure accions de servei 
comunitari des del currículum per 
afavorir el coneixement i el respecte 
pel medi natural i cultural. Recurs 
G1 
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6- "El Projecte de Convivència del centre ha d'incl oure la concreció de 
protocols de prevenció, detecció i intervenció enfr ont situacions de 
conflictes greument perjudicials per a la convivènc ia en els seus 
projectes. Els centres poden adaptar a la seva real itat i necessitats 
específiques els protocols per a la millora de la c onvivència del 
Departament d'Educació . Aquests protocols s'haurien d'adjuntar a 
l'informe del projecte." 
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  7- INDICADORS  
 

Objectiu específic  Indicadors  
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 

1.5 Incrementar la formació de la 
comunitat escolar en relació amb la 
convivència. 

• Oferta d'accions formatives en matèria 
de convivència adreçades als diferents 
sectors de la comunitat escolar 

• Percentatge de professorat format en 
temes de convivència 

2.2 Potenciar les habilitats i 
competències necessàries per a la 
gestió positiva dels conflictes. 

• Inclusió en el Pla d'acció tutorial 
d'actuacions per treballar 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 

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 orientades a fomentar 
el coneixement mutu 

• Relació d'accions per visualitzar 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 

• Existència d'unes pautes d'ús de 
llenguatge inclusiu que donin el mateix 
protagonisme a tot l'alumnat 
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  7- INDICADORS  
 

Objectiu específic  Indicadors  
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 

5.3 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.) 

• Existència d'estratègies per promoure 
la tutoria entre iguals 

• Existència de pautes d'organització 
dels espais per afavorir la convivència 

• Existència d'espais de relació informal 
per als diferents col·lectius del centre 

5.5 Afavorir els canals de 
comunicació del centre educatiu 
com a elements facilitadors de la 
convivència i el clima escolar. 

• Existència d'un protocol de comunicació 

• 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 les famílies i els seus representants 
al consell escolar 

• 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 

• Existència de canals de comunicació 
entre el personal d'administració i serveis 
i el seu representant en el consell 
escolar 

• Relació d'estratègies de projecció i 
comunicació externa del centre (revistes, 
webs, blocs, etc.) 

 


