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PCONV 2. INFORME GLOBAL

1- DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ

DADES DEL CENTRE

Codi: 25001928
Nom: Manuel Ortiz i Castelló
Titularitat: Públic
Adreça: c. Prat de la Riba, s/n
Telèfon: 973150101
Adreça Electrònica: c5001928@xtec.cat

CONTEXTUALITZACIÓ

L'Escola Manuel Ortiz , de Juneda a la comarca de Les Garrigues. Una
població d'uns 3400 habitants Poble agrícola i ramader amb un ampli sector
d'indústries agroalimentàries. La ramaderia del porcí esdevé una activitat
important . També l'avicultura, en la cria de guatlles, l'elaboració artesana del
tabac, els serveis i el sector del comerc i la indústria com a altres àmbits de
l'activitat laboral i econòmica del poble. Compta a més amb oferta d'activitats
culturals socials i esportives, (50 associacions) tant a nivell municipal com
privat. Això fa que la vida cultural del poble sigui molt rica i intensa.
Instal.lacions- L'escola data de l'any 1922 . Dels tres edificis, un està destinat
al parvulari, amb espais aula i aules annexes més petites que s'utilitzen com
a aules ordinàries, de treball en petit grup i desdoblaments i amb sala de
psicomotricitat. A l'edifici central, els alumnes d'una part de CM i CS , aula
TAC, aula d' anglès i oficines, fotocòpies i direcció. El tercer edifici hi trobem
CI, i dos grups de CM, la sala de professors, gimnàs, cuina , menjador i
petites tutories. Els equipaments de les aules són adequats. Es disposa de
material didàctic de llengües estrangeres, música i ed. física i TIC . Alumnat -
Es un centre d'Ed. Inf. i Primària amb una mitjana de 340 alumnes.
Actualment amb doble línia (excepte P4). Segons les dades administratives
de la tipologia de les famílies del centre el nivell socioeconòmic i cultural és
mitjà, tot i que cada vegada més s'incorporen famílies amb un nivell
socioeconòmic baix. Professorat- La plantilla de professorat al curs 2019-20
està formada per 25 mestres i mitja dotació de professor de religió, dues
Assistents en Educació Especial ( quatre alumnes) dos del centre CRAE,
Psicopedagog, la treballadora social de l'EAP i personal d'atenció específica:
el logopeda, fisio..

 

2- DIAGNOSI- RESULTATS

Coeducació

Punts molt forts

https://ca.wikipedia.org/wiki/Comer%C3%A7
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria
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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.

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

Disposem d'una estructura organitzativa que afavoreix el treball de la
coeducació en el centre.

Garantim un ús no sexista dels espais del centre.

Incorporem l'enfocament coeducatiu als continguts curriculars.

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.

Punts 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.

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

Planifiquem estratègies de prevenció de les desigualtats de gènere i
relacions d'abús de poder.

Recollim i divulguem les bones pràctiques realitzades en coeducació.
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Punts molt febles

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.

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.

Educació socioemocional

Punts molt forts

Potenciem la competència comunicativa de l'alumnat.

Treballem la competència comunicativa des de les diferents matèries
curriculars de manera transversal.

Punts forts

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

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.

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.

Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar
socioemocionalment.
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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

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.

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.

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.

Punts molt 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.

Inclusió

Punts molt forts

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.

Sensibilitzem el claustre sobre la necessitat de treballar per una escola
inclusiva que doni resposta a la diversitat de tot l'alumnat.
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Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen l'educació inclusiva i
l'atenció a la diversitat.

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

Punts forts

Desenvolupem un currículum inclusiu.

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

Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions
concretes de foment de l'educació inclusiva.

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

Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus fills
i filles en la inclusió i el respecte a la diversitat.

Valorem i integrem tots els membres de la comunitat.

Punts 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.

Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn
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.
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3- OBJECTIUS

Objectiu general Objectiu específic
1. Assegurar i garantir la 
participació, la implicació i el 
compromís de tota la comunitat 
escolar. 

1.4 Constituir i dinamitzar la comissió de convivència.
 

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

2.3 Educar infants i joves en el desenvolupament 
d'uns valors instrumentals (respecte, esforc, 
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. 

3.1 Garantir l'òptima incorporació dels nous membres
de la comunitat escolar.
 
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. 

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

4- ACTUACIONS PREVISTES

1. Valors i actituds

Temes

1 - Coeducació
2 - Inclusió

Coeducació

Actuacions
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Centre Garantir que la informació del traspàs primària-secundària 
reculli les actuacions en situacions de conductes d'odi i 
discriminació amb l'alumnat. Recurs I2
 
Seguir els protocols establerts pel Departament d'Ensenyament 
per fer arribar les bones pràctiques que el centre realitza i que 
se'n faci difusió. Recurs I1
 
 Concretar en la Programació General Anual les accions que es 
realitzaran per fomentar l'educació igualitària. Recurs B3
 
 Incloure a les NOFC normes claus que garanteixin el respecte 
a tothom i la no discriminació per raó de gènere, d'identitat de 
gènere, d'expressió de gènere o per orientació afectivosexual. 
Recurs B4
 
 Incloure activitats relacionades amb la coeducació en el pla 
d'acció tutorial. Recurs B6
 
 Recollir en el PEC la importància de la coeducació. Recurs B1
 
 Recollir en la carta de compromís elements que potenciïn 
l'educació igualitària. Recurs B5
 
 Supervisar l'ús correcte del llenguatge no sexista en els 
documents de centre. Recurs B2
 

Aula  Establir les mesures necessàries i els compromisos entre 
família i tutor del centre en els continguts específics addicionals 
de la carta de compromís educatiu per a garantir el respecte a la
diferència i a l'orientació sexual. Recurs D2
 
 Utilitzar l'espai igualtat de gènere dins del web Família i Escola.
Junts X l'Educació. Recurs D3
 
 Utilitzar l'aplicació informàtica Escola i Família per tal de 
fomentar l'acció tutorial compartida. Recurs D1
 

Entorn  Elaborar protocols d'actuació davant de conflictes produïts per 
violència de gènere o per motius d'orientació afectivosexual, 
identitat de gènere i expressió de gènere d'àmbit local. Recurs 
C3
 

Inclusió

Actuacions

https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.2qhi8adut09c
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.6omfdr94hlui
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.llljowkl5svo
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.m0rm62zfrqmb
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.tp40mznftgbs
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.tddt2kbnjnho
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.bsyel89xbnt3
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.7c83p8ff15z5
https://docs.google.com/document/d/1Ec1iIbHNHSEWr_xclW0z9do2znD8pWL15GV53YRRQVI/edit#bookmark=id.bofqk7mxpqim
https://docs.google.com/document/d/1Ec1iIbHNHSEWr_xclW0z9do2znD8pWL15GV53YRRQVI/edit#bookmark=id.y38h7m8jbuld
https://docs.google.com/document/d/1Ec1iIbHNHSEWr_xclW0z9do2znD8pWL15GV53YRRQVI/edit#bookmark=id.cq9m1192fv3f
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.xcc2nuc1rbq3
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.xcc2nuc1rbq3
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Centre  Aportar les experiències que es duen a terme en el centre als 
seminaris de traspàs primària-secundària, reunions amb altres 
centres de l'entorn, espais virtuals d'intercanvi o pràctica 
compartida (xtec.cat), etc. Recurs H2
 
 Donar a conèixer a la comunitat escolar espais de debat, 
jornades i formació sobre educació inclusiva. Recurs G2
 
 Incloure en el Pla de formació de centre actuacions formatives 
relacionades amb l'atenció a la diversitat i la inclusió. Recurs G1
 
 Incloure en la memòria anual la valoració de les actuacions 
realitzades per promoure l'educació inclusiva, elaborant, si 
escau, propostes de millora. Recurs I2
 
 Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la 
comunitat escolar sobre les mesures i actuacions destinades a 
fomentar l'educació inclusiva en el centre. Recurs I1
 
 Seguir les instruccions establertes pel Departament 
d'Ensenyament per fer arribar les bones pràctiques que el 
centre realitza i que se'n faci difusió. Recurs H1
 

Aula  Establir les mesures necessàries i els compromisos entre 
família i tutor del centre en els continguts específics addicionals 
de la carta de compromís educatiu per garantir l'èxit educatiu 
dels seus fills. Recurs D2
 
 Utilitzar l'aplicació informàtica Escola i Família per tal de 
fomentar l'acció tutorial compartida. Recurs D1
 

https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.bsle6fby87ec
https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.avcp7fhii588
https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.5f1vc4w3wqdi
https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.7t13gvxeaezp
https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.mszq3e8yptwp
https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.147ltop5deof
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.a012bxytv357
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.90szq3j5no2f
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Entorn  Col•laborar amb els centres de l'entorn en l'elaboració i 
desenvolupament de projectes (de caire artístic, musical, cívic, 
etc.) que fomentin la inclusió, la igualtat d'oportunitats i el 
respecte a la diversitat. Recurs B1
 

 Col•laborar amb els mitjans de comunicació d'àmbit local (ràdio,
premsa, televisió) per fer difusió d'experiències i bones 
pràctiques de convivència, coneixement mutu, respecte a la 
diversitat i cohesió social. Recurs D5
 

 Col•laborar amb les entitats de l'entorn per promoure accions 
de servei comunitari. Recurs D3
 
 Coordinar els recursos i les tasques educatives amb els serveis
de suport a l'alumnat que temporalment necessita una 
escolarització no ordinària (aules hospitalàries, atenció 
domiciliària, etc.). Recurs D4
 
 Intercanviar experiències i estratègies al voltant de l'educació 
inclusiva. Recurs B2
 
 Potenciar les relacions de partenariat amb altres entitats de 
l'entorn per tal d'implicar l'alumnat en accions conjuntes que 
afavoreixin el seu èxit educatiu. Recurs D1
 
 Promoure i valorar la participació i implicació de l'alumnat en 
activitats extraescolars i l'educació en el lleure per reduir les 
desigualtats i afavorir el sentiment de pertinenca i l'arrelament 
en el territori. Recurs D2
 

3. Organització de centre

Temes

1 - Participació

Participació

Actuacions

https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.8jymvqtzwjgk
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.gegsd4hvulm7
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.i61zdxqv6s0
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.oe7wp7aezt0p
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.g7waoido7wzv
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.hprtymof6l7y
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.4xcjdrmkc8a2
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Centre  Conèixer experiències educatives que potencien la participació:
comunitats d'aprenentatge, servei comunitari, aprenentatge i 
servei, etc. Recurs H4
 
 Fomentar l'aprenentatge en xarxa amb altres centres, com un 
dels objectius formatius del centre. Recurs H3
 
 Impulsar les escoles de pares i mares per afavorir la implicació 
de les famílies en l'educació dels fills. Recurs H2
 
 Incloure la valoració de les actuacions realitzades per promoure
la participació en la memòria anual, elaborant, si escau, 
propostes de millora. Recurs J2
 
 Planificar en el Pla de formació de centre la formació de la 
comunitat escolar en temes de participació. Recurs H1
 
 Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la 
comunitat escolar sobre la seva participació en diversos àmbits 
d'intervenció: aula, centre i entorn. Recurs J1
 

https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.c3pm4ulmekwt
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.pnfj6h5z245d
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.hqmqbfxvys7x
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.mhh3coccxfhr
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.o3gtbl2wkze6
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.gr8tz7icsa9c
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Coeducació Garantir que la informació del 

traspàs primària-secundària reculli 
les actuacions en situacions de 
conductes d'odi i discriminació amb 
l'alumnat. Recurs I2
 

  

 Coeducació Seguir els protocols establerts pel 
Departament d'Ensenyament per fer
arribar les bones pràctiques que el 
centre realitza i que se'n faci difusió.
Recurs I1
 

Seguir vels 
protocols establers 
pel Departament 
d'Educació per fer 
arribar les bones 
pràctiques que el 
centre realitza i que
se'n faci difusió.

equip directiu   

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

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

equip directiu   

https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.2qhi8adut09c
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.6omfdr94hlui
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.llljowkl5svo
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          Manuel Ortiz i Castelló
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Pàg. 12

5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Coeducació  Elaborar protocols d'actuació 

davant de conflictes produïts per 
violència de gènere o per motius 
d'orientació afectivosexual, identitat 
de gènere i expressió de gènere 
d'àmbit local. Recurs C3
 

Elaborar protocols 
d'actuació davant 
de conflictes 
produïts per 
violència de gènere
o per motius 
d'orientació 
afectivosexual, 
identitat de gènere i
expressió de 
gènere d'àmbit 
local

ED  mestres   

https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.xcc2nuc1rbq3


          Escola
          Manuel Ortiz i Castelló
 

29/05/2020

Pàg. 13

5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Coeducació  Establir les mesures necessàries i 

els compromisos entre família i tutor
del centre en els continguts 
específics addicionals de la carta de
compromís educatiu per a garantir 
el respecte a la diferència i a 
l'orientació sexual. Recurs D2
 

Establir les 
mesures 
necessàries i els 
compromisos entre 
família i tutor del 
centre en els 
continguts 
específics 
addicionals de la 
carta de 
compromís 
educatiu per a 
garantir el respecte
a la diferència i a 
l'orientació sexual

ED mestres   

https://docs.google.com/document/d/1Ec1iIbHNHSEWr_xclW0z9do2znD8pWL15GV53YRRQVI/edit#bookmark=id.bofqk7mxpqim
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Pàg. 14

5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Coeducació  Establir les mesures necessàries i 

els compromisos entre família i tutor
del centre en els continguts 
específics addicionals de la carta de
compromís educatiu per a garantir 
el respecte a la diferència i a 
l'orientació sexual. Recurs D2
 

Establir les 
mesures 
necessàries i els 
compromisos entre 
família i tutor del 
centre en els 
continguts 
específics 
addicionals de la 
carta de 
compromís 
educatiu per a 
garantir el respecte
a la diferència i a 
l'orientació sexual.

ED mestres   

https://docs.google.com/document/d/1Ec1iIbHNHSEWr_xclW0z9do2znD8pWL15GV53YRRQVI/edit#bookmark=id.bofqk7mxpqim
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29/05/2020

Pàg. 15

5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Coeducació  Incloure a les NOFC normes claus 

que garanteixin el respecte a 
tothom i la no discriminació per raó 
de gènere, d'identitat de gènere, 
d'expressió de gènere o per 
orientació afectivosexual. Recurs 
B4
 

Incloure a les 
NOFC normes 
claus que 
garanteixin el 
respecte a tothom i 
la no discriminació 
per raó de gènere, 
d'identitat de 
gènere, d'expressió
de gènere o per 
orientació 
afectivosexual

ED   

 Coeducació  Incloure a les NOFC normes claus 
que garanteixin el respecte a 
tothom i la no discriminació per raó 
de gènere, d'identitat de gènere, 
d'expressió de gènere o per 
orientació afectivosexual. Recurs 
B4
 

Incloure a les 
NOFC normes 
claus que 
garanteixin el 
respecte a tothom i 
la no discriminació 
per raó de gènere, 
d'identitat de 
gènere, d'expressió
de gènere o per 
orientació 
afectivosexual.

equip directiu   

https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.m0rm62zfrqmb
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.m0rm62zfrqmb
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.m0rm62zfrqmb
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.m0rm62zfrqmb
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Pàg. 16

5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Coeducació  Incloure activitats relacionades 

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

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

ED mestres   

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

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

equip directiu   

 Coeducació  Recollir en el PEC la importància 
de la coeducació. Recurs B1
 

Recollir en el PEC 
la importància de la
coeducació

ED   

 Coeducació  Recollir en el PEC la importància 
de la coeducació. Recurs B1
 

  

 Coeducació  Recollir en la carta de compromís 
elements que potenciïn l'educació 
igualitària. Recurs B5
 

Recollir en la carta 
de compromís 
elements que 
potenciïn l'educació
igualitària

ED mestres   

 Coeducació  Recollir en la carta de compromís 
elements que potenciïn l'educació 
igualitària. Recurs B5
 

Recollir en la carta 
de compromís 
elements que 
potenciïn l'educació
igualitària

equip diirectiu   

https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.tp40mznftgbs
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.tp40mznftgbs
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.tddt2kbnjnho
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.tddt2kbnjnho
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.bsyel89xbnt3
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.bsyel89xbnt3
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Pàg. 17

5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Coeducació  Supervisar l'ús correcte del 

llenguatge no sexista en els 
documents de centre. Recurs B2
 

Supervisar l'ús 
correcte del 
llenguatge no 
sexista en els 
documents de 
centre.

ED   

 Coeducació  Utilitzar l'espai igualtat de gènere 
dins del web Família i Escola. Junts 
X l'Educació. Recurs D3
 

Utilitzar l'espai 
igualtat de gènere 
dins del web 
Família i Escola. 
Junts X l'Educació

ED mestres   

 Coeducació  Utilitzar l'aplicació informàtica 
Escola i Família per tal de fomentar 
l'acció tutorial compartida. Recurs 
D1
 

Utilitzar l'aplicació 
informàtica Escola i
Família per tal de 
fomentar l'acció 
tutorial compartida

ED mestres   

https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.7c83p8ff15z5
https://docs.google.com/document/d/1Ec1iIbHNHSEWr_xclW0z9do2znD8pWL15GV53YRRQVI/edit#bookmark=id.y38h7m8jbuld
https://docs.google.com/document/d/1Ec1iIbHNHSEWr_xclW0z9do2znD8pWL15GV53YRRQVI/edit#bookmark=id.cq9m1192fv3f
https://docs.google.com/document/d/1Ec1iIbHNHSEWr_xclW0z9do2znD8pWL15GV53YRRQVI/edit#bookmark=id.cq9m1192fv3f
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Pàg. 18

5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Participació  Conèixer experiències educatives 

que potencien la participació: 
comunitats d'aprenentatge, servei 
comunitari, aprenentatge i servei, 
etc. Recurs H4
 

Conèixer 
experiències 
educatives que 
potencien la 
participació: 
comunitats 
d'aprenentatge, 
servei comunitari, 
aprenentatge i 
servei, etc. 

Equip Directiu   

 Participació  Conèixer experiències educatives 
que potencien la participació: 
comunitats d'aprenentatge, servei 
comunitari, aprenentatge i servei, 
etc. Recurs H4
 

  

 Participació  Fomentar l'aprenentatge en xarxa 
amb altres centres, com un dels 
objectius formatius del centre. 
Recurs H3
 

Fomentar 
l'aprenentatge en 
xarxa amb altres 
centres, com un 
dels objectius 
formatius del 
centre. 

ED Claustre   

https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.c3pm4ulmekwt
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.c3pm4ulmekwt
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.pnfj6h5z245d
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Pàg. 19

5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Participació  Impulsar les escoles de pares i 

mares per afavorir la implicació de 
les famílies en l'educació dels fills. 
Recurs H2
 

Impulsar les 
escoles de pares i 
mares per afavorir 
la implicació de les 
famílies en 
l'educació dels fills

Ed Claustre famílies   

 Participació  Impulsar les escoles de pares i 
mares per afavorir la implicació de 
les famílies en l'educació dels fills. 
Recurs H2
 

Impulsar les 
escoles de pares i 
mares per afavorir 
la implicació de les 
famílies en 
l'educació dels fills.

Equip Directiu   

 Participació  Impulsar les escoles de pares i 
mares per afavorir la implicació de 
les famílies en l'educació dels fills. 
Recurs H2
 

  

https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.hqmqbfxvys7x
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.hqmqbfxvys7x
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.hqmqbfxvys7x
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Pàg. 20

5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Participació  Incloure la valoració de les 

actuacions realitzades per 
promoure la participació en la 
memòria anual, elaborant, si escau, 
propostes de millora. Recurs J2
 

Incloure la 
valoració de les 
actuacions 
realitzades per 
promoure la 
participació en la 
memòria anual, 
elaborant, si escau,
propostes de 
millora.

ED   

 Participació  Incloure la valoració de les 
actuacions realitzades per 
promoure la participació en la 
memòria anual, elaborant, si escau, 
propostes de millora. Recurs J2
 

Incloure la 
valoració de les 
actuacions 
realitzades per 
promoure la 
participació en la 
memòria anual, 
elaborant, si escau,
propostes de 
millora.

ED CAD   

 Participació  Incloure la valoració de les 
actuacions realitzades per 
promoure la participació en la 
memòria anual, elaborant, si escau, 
propostes de millora. Recurs J2
 

  

https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.mhh3coccxfhr
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.mhh3coccxfhr
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.mhh3coccxfhr
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Pàg. 21

5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Participació  Planificar en el Pla de formació de 

centre la formació de la comunitat 
escolar en temes de participació. 
Recurs H1
 

Planificar en el Pla 
de formació de 
centre la formació 
de la comunitat 
escolar en temes 
de participació

ED Claustre   

 Participació  Planificar en el Pla de formació de 
centre la formació de la comunitat 
escolar en temes de participació. 
Recurs H1
 

Planificar en el Pla 
de formació de 
centre la formació 
de la comunitat 
escolar en temes 
de participació

Equip Directiu   

 Participació  Planificar en el Pla de formació de 
centre la formació de la comunitat 
escolar en temes de participació. 
Recurs H1
 

  

 Participació  Recollir el grau de satisfacció dels 
diferents agents de la comunitat 
escolar sobre la seva participació 
en diversos àmbits d'intervenció: 
aula, centre i entorn. Recurs J1
 

Recollir el grau de 
satisfacció dels 
diferents agents de 
la comunitat 
escolar sobre la 
seva participació 
en diversos àmbits 
d'intervenció: aula, 
centre i entorn

ED mestres   

https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.o3gtbl2wkze6
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.o3gtbl2wkze6
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.o3gtbl2wkze6
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.gr8tz7icsa9c
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Pàg. 22

5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Participació  Recollir el grau de satisfacció dels 

diferents agents de la comunitat 
escolar sobre la seva participació 
en diversos àmbits d'intervenció: 
aula, centre i entorn. Recurs J1
 

Recollir el grau de 
satisfacció dels 
diferents agents de 
la comunitat 
escolar sobre la 
seva participació 
en diversos àmbits 
d'intervenció: aula, 
centre i entorn.

ED CAD   

 Participació  Recollir el grau de satisfacció dels 
diferents agents de la comunitat 
escolar sobre la seva participació 
en diversos àmbits d'intervenció: 
aula, centre i entorn. Recurs J1
 

  

https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.gr8tz7icsa9c
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.gr8tz7icsa9c
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Pàg. 23

5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Inclusió  Aportar les experiències que es 

duen a terme en el centre als 
seminaris de traspàs primària-
secundària, reunions amb altres 
centres de l'entorn, espais virtuals 
d'intercanvi o pràctica compartida 
(xtec.cat), etc. Recurs H2
 

Aportar les 
experiències que 
es duen a terme en
el centre als 
seminaris de 
traspàs primària-
secundària, 
reunions amb altres
centres de l'entorn, 
espais virtuals 
d'intercanvi o 
pràctica compartida
(xtec.cat), etc

ED   

 Inclusió  Col•laborar amb els centres de 
l'entorn en l'elaboració i 
desenvolupament de projectes (de 
caire artístic, musical, cívic, etc.) 
que fomentin la inclusió, la igualtat 
d'oportunitats i el respecte a la 
diversitat. Recurs B1
 

Col•laborar amb els
centres de l'entorn 
en l'elaboració i 
desenvolupament 
de projectes (de 
caire artístic, 
musical, cívic, etc.) 
que fomentin la 
inclusió, la igualtat 
d'oportunitats i el 
respecte a la 
diversitat.

Mestres   

https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.bsle6fby87ec
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.8jymvqtzwjgk
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Inclusió  Col•laborar amb els mitjans de 

comunicació d'àmbit local (ràdio, 
premsa, televisió) per fer difusió 
d'experiències i bones pràctiques de
convivència, coneixement mutu, 
respecte a la diversitat i cohesió 
social. Recurs D5
 

Col•laborar amb els
mitjans de 
comunicació 
d'àmbit local (ràdio,
premsa, televisió) 
per fer difusió 
d'experiències i 
bones pràctiques 
de convivència, 
coneixement mutu, 
respecte a la 
diversitat i cohesió 
social.

Claustre   

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

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

ED / mestres   

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

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

ED / tutors   

https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.gegsd4hvulm7
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.i61zdxqv6s0
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.i61zdxqv6s0
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Inclusió  Coordinar els recursos i les 

tasques educatives amb els serveis 
de suport a l'alumnat que 
temporalment necessita una 
escolarització no ordinària (aules 
hospitalàries, atenció domiciliària, 
etc.). Recurs D4
 

Coordinar els 
recursos i les 
tasques educatives
amb els serveis de 
suport a l'alumnat 
que temporalment 
necessita una 
escolarització no 
ordinària (aules 
hospitalàries, 
atenció domiciliària,
etc.)

CAD / claustre   

 Inclusió  Donar a conèixer a la comunitat 
escolar espais de debat, jornades i 
formació sobre educació inclusiva. 
Recurs G2
 

Donar a conèixer a 
la comunitat 
escolar espais de 
debat, jornades i 
formació sobre 
educació inclusiva

ED mestres   

https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.oe7wp7aezt0p
https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.avcp7fhii588
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Pàg. 26

5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Inclusió  Establir les mesures necessàries i 

els compromisos entre família i tutor
del centre en els continguts 
específics addicionals de la carta de
compromís educatiu per garantir 
l'èxit educatiu dels seus fills. Recurs
D2
 

Establir les 
mesures 
necessàries i els 
compromisos entre 
família i tutor del 
centre en els 
continguts 
específics 
addicionals de la 
carta de 
compromís 
educatiu per 
garantir l'èxit 
educatiu dels seus 
fills

ED /  tutors   

https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.a012bxytv357
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.a012bxytv357
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Inclusió  Establir les mesures necessàries i 

els compromisos entre família i tutor
del centre en els continguts 
específics addicionals de la carta de
compromís educatiu per garantir 
l'èxit educatiu dels seus fills. Recurs
D2
 

Establir les 
mesures 
necessàries i els 
compromisos entre 
família i tutor del 
centre en els 
continguts 
específics 
addicionals de la 
carta de 
compromís 
educatiu per 
garantir l'èxit 
educatiu dels seus 
fills.

ED   

https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.a012bxytv357
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.a012bxytv357
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Inclusió  Establir les mesures necessàries i 

els compromisos entre família i tutor
del centre en els continguts 
específics addicionals de la carta de
compromís educatiu per garantir 
l'èxit educatiu dels seus fills. Recurs
D2
 

Establir les 
mesures 
necessàries i els 
compromisos entre 
família i tutor del 
centre en els 
continguts 
específics 
addicionals de la 
carta de 
compromís 
educatiu per 
garantir l'èxit 
educatiu dels seus 
fills.

ED / tutors   

 Inclusió  Incloure en el Pla de formació de 
centre actuacions formatives 
relacionades amb l'atenció a la 
diversitat i la inclusió. Recurs G1
 

Incloure en el Pla 
de formació de 
centre actuacions 
formatives 
relacionades amb 
l'atenció a la 
diversitat i la 
inclusió

ED   

https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.a012bxytv357
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.a012bxytv357
https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.5f1vc4w3wqdi
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Inclusió  Incloure en el Pla de formació de 

centre actuacions formatives 
relacionades amb l'atenció a la 
diversitat i la inclusió. Recurs G1
 

Incloure en el Pla 
de formació de 
centre actuacions 
formatives 
relacionades amb 
l'atenció a la 
diversitat i la 
inclusió.

ED / CAD   

 Inclusió  Incloure en la memòria anual la 
valoració de les actuacions 
realitzades per promoure l'educació 
inclusiva, elaborant, si escau, 
propostes de millora. Recurs I2
 

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

ED   

 Inclusió  Intercanviar experiències i 
estratègies al voltant de l'educació 
inclusiva. Recurs B2
 

Intercanviar 
experiències i 
estratègies al 
voltant de 
l'educació inclusiva

ED / CAD   

https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.5f1vc4w3wqdi
https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.7t13gvxeaezp
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.g7waoido7wzv
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Inclusió  Potenciar les relacions de 

partenariat amb altres entitats de 
l'entorn per tal d'implicar l'alumnat 
en accions conjuntes que 
afavoreixin el seu èxit educatiu. 
Recurs D1
 

Potenciar les 
relacions de 
partenariat amb 
altres entitats de 
l'entorn per tal 
d'implicar l'alumnat 
en accions 
conjuntes que 
afavoreixin el seu 
èxit educatiu

ED / Claustre   

 Inclusió  Promoure i valorar la participació i 
implicació de l'alumnat en activitats 
extraescolars i l'educació en el 
lleure per reduir les desigualtats i 
afavorir el sentiment de pertinenca i 
l'arrelament en el territori. Recurs 
D2
 

Promoure i valorar 
la participació i 
implicació de 
l'alumnat en 
activitats 
extraescolars i 
l'educació en el 
lleure per reduir les
desigualtats i 
afavorir el 
sentiment de 
pertinenca i 
l'arrelament en el 
territori

ED / Claustre   

https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.hprtymof6l7y
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.4xcjdrmkc8a2
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.4xcjdrmkc8a2
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Inclusió  Promoure i valorar la participació i 

implicació de l'alumnat en activitats 
extraescolars i l'educació en el 
lleure per reduir les desigualtats i 
afavorir el sentiment de pertinenca i 
l'arrelament en el territori. Recurs 
D2
 

Promoure i valorar 
la participació i 
implicació de 
l'alumnat en 
activitats 
extraescolars i 
l'educació en el 
lleure per reduir les
desigualtats i 
afavorir el 
sentiment de 
pertinenca i 
l'arrelament en el 
territori.

ED / Claustre   

 Inclusió  Recollir el grau de satisfacció dels 
diferents agents de la comunitat 
escolar sobre les mesures i 
actuacions destinades a fomentar 
l'educació inclusiva en el centre. 
Recurs I1
 

Recollir el grau de 
satisfacció dels 
diferents agents de 
la comunitat 
escolar sobre les 
mesures i 
actuacions 
destinades a 
fomentar l'educació
inclusiva en el 
centre

Equip Directiu / CAD   

https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.4xcjdrmkc8a2
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.4xcjdrmkc8a2
https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.mszq3e8yptwp
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Inclusió  Seguir les instruccions establertes 

pel Departament d'Ensenyament 
per fer arribar les bones pràctiques 
que el centre realitza i que se'n faci 
difusió. Recurs H1
 

Seguir les 
instruccions 
establertes pel 
Departament 
d'Ensenyament per
fer arribar les 
bones pràctiques 
que el centre 
realitza i que se'n 
faci difusió

ED   

 Inclusió  Utilitzar l'aplicació informàtica 
Escola i Família per tal de fomentar 
l'acció tutorial compartida. Recurs 
D1
 

Utilitzar l'aplicació 
informàtica Escola i
Família per tal de 
fomentar l'acció 
tutorial compartida

ED / tutors   

 Inclusió  Utilitzar l'aplicació informàtica 
Escola i Família per tal de fomentar 
l'acció tutorial compartida. Recurs 
D1
 

Utilitzar l'aplicació 
informàtica Escola i
Família per tal de 
fomentar l'acció 
tutorial compartida. 

ED / tutors   

https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.147ltop5deof
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.90szq3j5no2f
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.90szq3j5no2f
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.90szq3j5no2f
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.90szq3j5no2f
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6- "El Projecte de Convivència del centre ha d'incloure la concreció de
protocols de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions de
conflictes greument perjudicials per a la convivència en els seus
projectes. Els centres poden adaptar a la seva realitat i necessitats
específiques els protocols per a la millora de la convivència del
Departament d'Educació. Aquests protocols s'haurien d'adjuntar a
l'informe del projecte."
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7- INDICADORS

Objectiu específic Indicadors
1.4 Constituir i dinamitzar la 
comissió de convivència.
 

• Existència de la comissió de 
convivència• Nombre de 
reunions/periodicitat de la comissió de 
convivència
 

2.3 Educar infants i joves en el 
desenvolupament d'uns valors 
instrumentals (respecte, esforc, 
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
 

3.1 Garantir l'òptima incorporació 
dels nous membres de la comunitat
escolar.
 

• Existència i difusió de protocols 
d'acollida de qualsevol membre de la 
comunitat escolar (alumnat, famílies, 
professorat, PAS, etc.)• Us d'enquestes 
per valorar el grau de satisfacció del 
procés d'acollida, adrecades als diversos
sectors de la comunitat• Relació 
d'activitats en el marc de l'acció tutorial 
per a l'acollida del nou alumnat (activitats
de presentació del centre, alumnes 
padrins, activitats inter-etapes, etc.)• 
Existència d'un protocol específic per a 
l'acollida de l'alumnat nouvingut i les 
seves famílies
 

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 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• 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
 

5.5 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.)
 


