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1. INTRODUCCIÓ 

 
El nostre projecte de convivència és un document que engloba les actuacions que s’han de               
dur a terme per a la millora de la convivència de la comunitat educativa fruit de la reflexió                  
conjunta de tots els sectors (famílies, alumnat i professorat). 
El procés d’elaboració es va iniciar el curs 2018/19 amb la col·laboració de tota la comunitat                
educativa. 
 
NORMATIVA 
 
NORMATIVA SOBRE CONFLICTES GREUS 
 
NORMATIVA SOBRE EDUCAR EN LA GESTIÓ POSITIVA DELS  CONFLICTES 
 

2. DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ 

 

DADES DEL CENTRE: 

 

CODI: 0833407 

NOM: PURIFICACIÓ SALAS I XANDRI 

TITULARITAT:  PÚBLIC 

ADREÇA: RDA. ARRAONA S/N 

TELÈFON. 93 721 30 17 

ADREÇA ELECTRÒNICA: a8033407@xtec.cat 

 
 

CONTEXTUALITZACIÓ: 

 
El nostre centre es troba situat al municipi de Sant Quirze del Vallès a la comarca del Vallès                  
Occidental. 
 
La llengua pròpia del centre és el català, a més del castellà què, com a llengües oficials, són                  
emprades amb total normalitat dins les aules. 
 
 
L'escola està reduint el nombre de línies a tots els cursos excepte sisè que encara manté                
dues línies. Aquesta reducció serà progressiva fins arribar a ser una escola d'una línia al               
curs 2020-21. 
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Aquesta reducció és deguda a la incorporació d'un centre de secundària dins el mateix              
edifici. 
El personal del centre està compost per l'equip docent, una conserge i dos membres de               
personal PAS. També cal afegir que tot el personal que hi fa el servei de monitoratge,                
cuiners i serveis de neteja. Tot aquest equip de persones formen part del projecte de               
convivència. La bona relació entre tots ells afavoreix tenir una bona convivència i realitzar              
un treball conjunt.  
 
Dins el Consell Escolar hi ha diferents comissions entre les que es troba la comissió de                
Convivència amb la subcomissió “aquiproubullying”. 
 
El grau de participació de les famílies és divers, depenent de cada context familiar, això               
provoca certa diversitat que cal treballar conjuntament. Tot i això, és una escola amb un alt                
grau de participació de les famílies. L'AFA de l'escola participa activament en diverses             
activitats del centre, i sempre que se li demana podem comptar amb la seva ajuda. 
 
El nostre objectiu principal és oferir una educació integral al nostre alumnat de manera que               
puguin arribar a ser persones autònomes, crítiques i compromeses, que esdevinguin           
competents en el seu entorn i en la societat en general. 
 

Així ho reflecteix el nostre lema: 

 “ NO PREPARIS EL CAMÍ PER ALS NENS I NENES 

                   PREPARAL’S PER CAMINAR “ 
 
Sent com a objectius principals educatius la millora dels resultats educatius i la millora de la                
cohesió social. 
 
El nostre centre compta amb un Pla d'Atenció a la Diversitat per tal d'afavorir la inclusió de                 
tot l’alumnat; amb aquestes mesures oferim eines als infants per tal de que les seves               
relacions socials siguin més exitoses. 
 
L'entorn sociocultural de la nostra escola dóna lloc a que el nostre alumnat tingui un alt                
potencial i es mostri positiu davant les situacions d'aprenentatge que es plantegen. Un             
aspecte que afavoreix la convivència és la realització d'activitats conjuntes entre infantil i             
primària. 
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3. DIAGNOSI RESULTATS 

 

CONFLICTES GREUS: 

 

PUNTS FORTS  

 Analitzem amb l’alumnat 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. 

 Implementem els protocols d'àmbit convivencial elaborats del       
Departament d'Educació, en cas de necessitat. 

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

 Incorporem els principis i mesures que garanteixin una bona         
convivència en el centre al Projecte educatiu i a la resta de            
documents del centre. 

 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. 

 Sensibilitzem el claustre en la necessitat d'implicar tota la comunitat 
educativa enfront els conflictes greus. 

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

 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 l'administració local i altres agents territorials per          
dur a terme actuacions concretes per combatre situacions de risc i           
conflictes externs. 

 Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de 
l'entorn escolar per promoure accions que facilitin la convivència. 

 Formem la comunitat educativa en tècniques i destreses de gestió i 
resolució de conflictes. 

 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: 

 
 

PUNTS FORTS  

 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. 

 Detectem els conflictes que es donen a l'aula. 

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

 Disposem d'un servei de mediació escolar. 

 Disposem de protocols, circuits i una estructura organitzativa que         
faciliten la gestió i resolució dels conflictes al centre. 

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

 Incorporem la gestió positiva dels conflictes en els documents del          
centre. 

 Intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte. 

 Potenciem les xarxes de suport entre l'alumnat de l'aula per          
gestionar positivament els conflictes entre iguals. 

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

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

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

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

 Utilitzem la mediació per a la gestió positiva dels conflictes. 
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PUNTS FEBLES  

Aquests punts no 
signifique que no 
els fem, 
simplement s’ha 
de treballar en 
propostes de 
millora. 

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 el professorat en la         
gestió i resolució de conflictes en l'àmbit de l'aula. 

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

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

Formem la comunitat educativa en tècniques i destreses de gestió i           
resolució positiva de conflictes. 

 
 
 
 

PUNTS MOLT 
FEBLES 

 

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. OBJECTIUS 
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OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 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. 
 
1.2 Elaborar una diagnosi participativa     
sobre la situació de la convivència en el        
centre. 
 
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. 

2.1 Potenciar les competències    
socioemocionals. 
 
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. 
 
2.4 Potenciar la competència social i      
ciutadana de l'alumnat. 
2.5 Educar en el valor de la norma i         
potenciar la participació de l'alumnat en la       
seva elaboració. 

 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. 
 
3.4 Potenciar l'educació intercultural. 
3.6 Promoure la participació de l'alumnat en       
les activitats complementàries,   
extraescolars i de lleure educatiu de      
l'entorn. 
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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. 
 
4.2 Organitzar el servei de mediació al       
centre amb la participació dels diferents      
membres de la comunitat escolar. 

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 Participar en iniciatives i projectes      
compromesos en la cultura per a la 
pau. 
 
5.3 Elaborar una estructura organitzativa i      
una gestió de recursos que afavoreixin la       
convivència i el clima escolar. 
 
5.4 Potenciar la participació de tots els       
sectors de la comunitat escolar com a       
element bàsic per garantir 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ACTUACIONS PREVISTES 
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INTERVENCIÓ 

 

TEMES 

 

1. CONFLICTES GREUS: 

 
 

 ACTUACIONS 

CENTRE 

Aportar les experiències al voltant de la resolució de casos de conflictes            
greus que es duen a terme en el centre als seminaris de traspàs             
primària-secundària, reunions amb altres centres de l'entorn. Recurs H2 
 
Divulgar entre la comunitat escolar cursos de formació sobre situacions de           
risc (consum de drogues i alcohol, violència masclista, Internet segura, etc.).           
Recurs G2 
 
Incloure la valoració de l'aplicació dels protocols d'àmbit convivencial         
elaborats pel Departament d'Educació en la memòria anual, elaborant, si          
escau, propostes de millora. Recurs I2 
 
Oferir, en el marc del Pla de formació de centre, formació al professorat i, si               
s'escau, a les famílies, al PAS i a l'alumnat, sobre la gestió i resolució dels               
conflictes. Recurs G1 
 
Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la comunitat escolar            
sobre la resolució dels casos de conflictes greus. Recurs I1 

AULA 

Contemplar mesures específiques en la reincorporació de l'alumnat a l'aula,          
ja sigui víctima o agressor, després d'algun conflicte greu. 
Recurs F3 
 
Coordinar amb l'equip docent estratègies i actuacions (reorganitzar 
espais, seguiment de l'alumnat, etc. ) per dur a terme a l'aula. Recurs F1 
 
 
Coordinar amb l'equip docent la intervenció d'especialistes a l'aula         
(intervenció orientadors/es, EAP, vetllador, etc.). Recurs F2 
 
Fomentar la xarxa de suport entre iguals (tutoria entre iguals, alumnat           
mediador, etc.) com a element facilitador en la intervenció en casos de            
conflictes greus. Recurs E1 
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Implicar en la resolució de conflictes greus l'alumnat afectat (fitxes de reflexió,            
proposta de mediació com a mesura reparadora i conciliadora un cop           
aplicada la mesura correctora o sanció). Recurs E2 
 
Recollir en els continguts específics addicionals de la carta de compromís           
educatiu les mesures necessàries i els compromisos entre família, tutor del           
centre i alumne (a partir del primer curs de l'educació secundària obligatòria o             
si es veu oportú, cicle superior d'educació primària) en la resolució dels            
conflictes greus amb l'alumnat. Recurs G1 
 
Utilitzar diverses estratègies (assemblea de classe, ‘role-playing', cercles        
restauratius, etc.) en la resolució dels conflictes greus 
esdevinguts a l'aula. Recurs E3 

ENTORN 

Comunicar a la policia o al Ministeri Fiscal qualsevol fet que pugui ser             
constitutiu de delicte o falta perseguible penalment. Recurs C2 
 
Elaborar protocols d'àmbit comunitari sobre assetjament i ciberassetjament        
segons les pautes establertes pel Departament d'Educació. Recurs C6 
 
Elaborar protocols d'àmbit comunitari sobre conductes d'odi i discriminació         
segons les pautes establertes pel Departament d'Educació. Recurs C9 
 
Mantenir contacte periòdic al llarg de tot el curs escolar amb els agents de 
seguretat pública (Junta Local de Seguretat, ORC) i d'atenció social isanitària           
del municipi. Recurs C1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. GESTIÓ I RESOLUCIÓ POSITIVA DELS CONFLICTES: 
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 ACTUACIONS 

CENTRE 

Seguir les instruccions establertes pel Departament d'Educació per fer arribar          
les bones pràctiques que el centre realitza i que se'n faci difusió. Recurs G1 
 
Determinar el grau d'impacte en la millora del clima de convivència del centre             
de l'aplicació d'estratègies d'intervenció i resolució positiva del conflicte en la           
intervenció davant conflictes lleus. Recurs H2 
 
Incloure en la memòria anual la valoració de les actuacions realitzades en la             
resposta als conflictes lleus i elaborar, si s'escau, propostes de millora.           
Recurs H3 
 
Oferir, en el marc del Pla de formació de centre, formació al professorat i, si               
escau, a les famílies, al PAS i a l'alumnat, sobre la gestió i resolució positiva               
dels conflictes. Recurs F1 
 
Oferir, en el marc del Pla de formació de centre, formació al professorat i, si               
escau, a les famílies, al PAS i a l'alumnat, sobre mediació escolar. Recurs F2 
 
Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la comunitat escolar            
sobre l'aplicació de mesures d'intervenció i resolució dels conflictes per          
intervenir davant dels conflictes lleus. Recurs H1 

AULA 

Establir les mesures necessàries i els compromisos entre família i tutor/a del            
centre en els continguts específics addicionals de la carta de compromís           
educatiu per estimular la implicació de les famílies i l'alumnat en el procés             
educatiu. Recurs J1 
 
Coordinar-se a nivell d'equip docent respecte a les actuacions i les           
estratègies a dur a terme a l'aula. Recurs I3 
 
Donar a conèixer a l'equip docent els protocols d'intervenció enfront els           
conflictes lleus i les conductes disruptives que tenen lloc a l'aula.Recurs I2  

ENTORN 

Coordinar-se amb les entitats de l'entorn per promoure, com a mesures           
correctores a les conductes contràries a les normes de convivència,          
pràctiques restauratives en benefici de la comunitat (esplais o casals, entitats           
cíviques, esportives, etc.). Recurs D1 
 
Intercanviar experiències i estratègies al voltant de la gestió i el tractament            
dels conflictes lleus. Recurs B1 

 

6. PLANIFICACIÓ 
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TEMES ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ 

CONFLICTES 
GREUS 

Aportar les experiències 
al voltant de la resolució 
de casos de conflictes 
greus que es duen a 
terme en el centre als 
seminaris de traspàs 
primària-secundària, 
reunions amb altres 
centres de l'entorn 
Recurs H2 
 
 

Sempre que hi ha 
un conflicte 
primària/secundària 
al llarg del curs hi 
ha actuacions 
conjuntes per 
aplicar i buscar 
solucions. En el 
traspàs de primària 
a secundària també 
s'informa dels 
casos de conflictes 
greus i la seva 
resolució 

Direcció, cap 
d'estudis i tutors/es 
 

Del 04/05/2020 al 
18/06/2021 

CONFLICTES 
GREUS 

Comunicar a la policia o 
al Ministeri Fiscal 
qualsevol fet que pugui 
ser constitutiu de delicte 
o falta perseguible 
penalment. Recurs C2 

Accions a seguir 
quan hi hagi 
presumpte delicte o 
falta perseguible 
penalment.  

Direcció Del 02/03/2020 al 
18/06/2021  

CONFLICTES 
GREUS 

Contemplar mesures 
específiques en la 
reincorporació de 
l'alumnat a l'aula, ja sigui 
víctima o agressor, 
després d'algun conflicte 
greu. Recurs F3 

La carta de 
compromís.  

Equip Directiu Del 01/09/2020 al 
01/06/2021  

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 

Diverses mesures 
per afrontar la 
indisciplina de 
l'alumne/a. 
Planificar la 
intervenció, 
autoregistre de 
conducta, registre 
de conducta per 
part del 
professorat, 
qüestionari reflexiu 
de l'alumne, 
planificació del 
seguiment de 
l'alumne 
problemàtic, 
col.laboració de la 
família, pla de 
modificació de 

Comissió de 
Convivència 

Del 01/10/2020 al 
31/05/2021  
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conducta, etc 

CONFLICTES 
GREUS 

Coordinar amb l'equip 
docent la intervenció 
d'especialistes a l'aula 
(intervenció 
orientadors/es, EAP, 
vetllador, etc.). Recurs 
F2 

Propostes per fer 
servir les reunions 
d'equip docent de 
manera eficac a fi 
d'atendré els 
conflictes a l'aula. 

Comissió de 
Convivència 

Del 14/09/2020 al 
31/05/2021  

CONFLICTES 
GREUS 

Divulgar entre la 
comunitat escolar cursos 
de formació sobre 
situacions de risc 
(consum de drogues i 
alcohol, violència 
masclista, Internet 
segura, etc.). Recurs 
G2 

S'informa sempre 
que l'escola rep 
oferta de cursos de 
formació. 

Direcció, cap 
d'estudis 

Del 01/10/2019 al 
30/04/2021  

CONFLICTES 
GREUS 

Elaborar protocols 
d'àmbit comunitari sobre 
conductes d'odi i 
discriminació segons les 
pautes establertes pel 
Departament d'Educació. 
Recurs C9  

Protocol que 
inclogui recursos i 
orientacions per a 
la prevenció, la 
detecció i la 
intervenció enfront 
actituds i 
expressions 
discriminatòries o 
qualsevol acte de 
violència.  

Comissió 
Convivència i Equip 
Directiu 

Del 01/10/2020 al 
31/05/2021  

CONFLICTES 
GREUS 

Col•laborar amb les 
entitats de l'entorn per 
detectar situacions de 
conflicte (assetjament, 
ciberassetjament, 
maltractament, 
NGJOV,etc.). 
Recurs D1 

Diferents protocols 
d'actuació per 
detectar situacions 
de conflicte Comissió de 

Convivència i Equip 
Directiu 

Del 01/05/2020 al 
30/06/2021 

CONFLICTES 
GREUS 

Fomentar la xarxa de 
suport entre iguals 
(tutoria entre iguals, 
alumnat mediador, etc.) 
com a element facilitador 
en la intervenció en 
casos de conflictes 
greus. Recurs E1 

Metodologia que 
afavoreixi 
l'aprenentatge i 
l'acompanyament 
de l'alumnat. 
Estratègies adients 
per afavorir el bon 
clima de centre.  

Comissió de 
Convivència 

Del 20/04/2020 al 
24/05/2021  

CONFLICTES 
GREUS 

Implicar en la resolució 
de conflictes greus 
l'alumnat afectat (fitxes 

Mesures 
reparadores i 
restauratives 

Comissió de 
Convivència 

Del 21/09/2020 al 
01/06/2021 
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de reflexió, proposta de 
mediació com a mesura 
reparadora i conciliadora 
un cop aplicada la 
mesura correctora o 
sanció). Recurs E2 

 
Solució als 
problemes de 
disciplina 

CONFLICTES 
GREUS 

Incloure la valoració de 
l'aplicació dels protocols 
d'àmbit convivencial 
elaborats pel 
Departament 
d'Educació  en la 
memòria anual, 
elaborant, si escau, 
propostes de millora. 
Recurs I2 

Protocol 
d'assetjament. 
Valorar l'aplicació 
en la MA 
 Comissió 

Convivència 
Del 01/05/2020 al 
30/06/2021 

CONFLICTES 
GREUS 

Mantenir contacte 
periòdic al llarg de tot el 
curs escolar amb els 
agents de seguretat 
pública (Junta Local de 
Seguretat, ORC) i 
d'atenció social i 
sanitària del municipi. 
Recurs C1 

Serveis Socials, 
agents de 
seguretat pública.... 
 Comissió de 

Convivència i 
Equip Directiu 
 

Del 02/03/2020 al 
21/06/2021 

CONFLICTES 
GREUS 

Oferir, en el marc del Pla 
de formació de centre, 
formació al professorat i, 
si s'escau, a les famílies, 
al PAS i a l'alumnat, 
sobre la gestió i 
resolució dels conflictes. 
Recurs G1 

S'ha fet formació 
#aquiproubullying, 
pla de convivència i 
a les famílies 
formació/tallers per 
treballar i millorar la 
convivència. 
 

Comissió de 
Convivència 

Del 01/10/2019 al 
31/05/2021 

CONFLICTES 
 

GREUS 

Recollir el grau 
desatisfacció dels 
diferents agents de la 
comunitat escolar sobre 
la resolució dels casos 
de conflictes greus. 
Recurs I1 

Elaborar l'enquestai 
passar-la a les 
famílies un cop 
acabat el Pla de 
Convivència 
 

ComissióConvivènc
ia i 
Equip Directiu 
 

Del 04/05/2020 
al31/05/2021 

 
CONFLICTES 

GREUS 

 
Recollir en els continguts 
específics addicionals de 
la carta de compromís 
educatiu les mesures 
necessàries i els 
compromisos entre 
família, tutor del centre i 

 
Aplicació 
informàtica "Escola 
i Família. Junts x 
l'Educació" del 
Departament 
d'Educació, que 
ofereix orientacions 

 
Equip Directiu 

 
Del 01/09/2020 al 
31/05/2021 
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alumne ( si es veu oportú 
a partir del, cicle superior 
d'educació primària) en 
la resolució dels 
conflictes greus amb 
l'alumnat. 
Recurs G1 

per a l'elaboració 
de la carta de 
compromís 
educatiu que cada 
centre ha de 
preparar en funció 
de les seves 
necessitats i 
context. 

CONFLICTES 
GREUS 

Utilitzar diverses 
estratègies (assemblea 
de classe, 'role-playing', 
cercles restauratius, etc.) 
en la resolució dels 
conflictes greus 
esdevinguts a l'aula. 
Recurs E3 

Explicar què és una 
assemblea, per a 
què serveix i com 
s'organitza. Oferir 
també un model 
d'acta. 
 

Comissió de 
Convivència i 
Equip Docent 
 

Del 01/10/2020 al 
30/04/2021 

GESTIÓ I 
RESOLUCIÓ 
POSITIVA DE 
CONFLICTE 

Establir les mesures 
necessàries i els 
compromisos entre 
família i tutor/a del centre 
en els continguts 
específics addicionals de 
la carta de compromís 
educatiu per estimular la 
implicació de les famílies 
i l'alumnat en el procés 
educatiu. 
Recurs J1 

Carta de 
compromís 
 

Comissió de 
Convivència 

Del 08/01/2020 al 
18/06/2021 

GESTIÓ I 
RESOLUCIÓ 
POSITIVA DE 
CONFLICTE 

Seguir les instruccions 
establertes pel 
Departament d'Educació 
per fer arribar les bones 
pràctiques que el centre 
realitza i que se'n faci 
difusió. 
Recurs G1 

Diferents recursos 
del centre i del 
Departament 
 

Comissió de 
Convivència i 
Equip Directiu 
 

Del 13/01/2020 al 
18/06/2021 

GESTIÓ I 
RESOLUCIÓ 
POSITIVA DE 
CONFLICTE 

Coordinar-se a nivell 
d'equip docent respecte 
a les actuacions i les 
estratègies a dur a terme 
a l'aula. 
Recurs I3 

Materials que 
poden servir a 
l'equip docent per 
posar en comú 
quins són els 
elements per a una 
bona gestió d'aula 
així com 
l'establiment de 
normes i límits. 
 

Equip docent i 
Comissió de 
convivència 
 

Del 13/01/2020 al 
18/06/2021 
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GESTIÓ I 
RESOLUCIÓ 
POSITIVA DE 
CONFLICTE 

Coordinar-se amb les 
entitats de l'entorn per 
promoure, com a 
mesures correctores a 
les conductes contràries 
a les normes de 
convivència, pràctiques 
restauratives en benefici 
de la comunitat (esplais 
o casals, entitats 
cíviques, esportives, 
etc.). 
Recurs D1 

Recull de les 
diferents 
experiències 
 

Comissió de 
Convivència i 
Equip Directiu 
 

Del 14/09/2020 al 
18/06/2021 

GESTIÓ I 
RESOLUCIÓ 
POSITIVA DE 
CONFLICTE 

Determinar el grau 
d'impacte en la millora 
del clima de convivència 
del centre de l'aplicació 
d'estratègies 
d'intervenció i resolució 
positiva del conflicte en 
la intervenció davant 
conflictes lleus. 
Recurs H2 

Recull d'estratègies 
d'intervenció. 
 

Ccmissió de 
Convivència 

Del 25/05/2020 al 
24/05/2021 

GESTIÓ I 
RESOLUCIÓ 
POSITIVA DE 
CONFLICTE 

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

La proposta 
d'actuació 
 

Comissió de 
Convivència 

Del 02/03/2020 al 
18/06/2021 

GESTIÓ I 
RESOLUCIÓ 
POSITIVA DE 
CONFLICTE 

Incloure en la memòria 
anual la valoració de les 
actuacions realitzades 
en la resposta als 
conflictes lleus i elaborar, 
si s'escau, propostes de 
millora. 
Recurs H3 

Valoracions 
dels/les docents de 
les actuacions 
realitzades. 
 

Comissió de 
Convivència 

Del 01/06/2020 al 
01/06/2021 

GESTIÓ I 
RESOLUCIÓ 
POSITIVA DE 
CONFLICTE 

Intercanviar experiències 
i estratègies al voltant de 
la gestió i el tractament 
dels conflictes lleus. 
Recurs B1 

Recull 
d'experiències i 
estratègies 
 

Equip Directiu Del 01/10/2020 al 
31/05/2021 

GESTIÓ I 
RESOLUCIÓ 
POSITIVA DE 
CONFLICTE 

Oferir, en el marc del Pla 
de formació de centre, 
formació al 
professorat i, si escau, a 

Programa 
#aquiproubullying 
Pla de Formació de 
Zona 

Equip Directiu Del 14/09/2020 al 
31/05/2021 
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les famílies, al PAS i a 
l'alumnat, sobre la gestió 
i resolució positiva dels 
conflictes. 
Recurs  F1 

GESTIÓ I 
RESOLUCIÓ 
POSITIVA DE 
CONFLICTE 

Oferir, en el marc del Pla 
de formació de centre, 
formació al 
professorat i, si escau, a 
les famílies, al PAS i a 
l'alumnat, sobre 
mediació escolar. 
Recurs F2 

Plans de Formació 
de Zona 

Equip Directiu Del 03/02/2020 al 
30/04/2021 

GESTIÓ I 
RESOLUCIÓ 
POSITIVA DE 
CONFLICTE 

Recollir el grau de 
satisfacció dels 
diferents agents de la 
comunitat escolar sobre 
l'aplicació de mesures 
d'intervenció i resolució 
dels conflictes per 
intervenir davant dels 
conflictes lleus. 
Recurs H1 

Enquestes de 
valoració del grau 
de satisfacció dels 
diferents agents de 
la comunitat 
escolar. 
 

Comissió de 
Convivència 
del Consell Escolar 
 

Comissió de 
Convivència 
del Consell Escolar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. INDICADORS 

 
 

Objectius específics 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 
 

1.2 Elaborar una diagnosi participativa     • Existència d'una diagnosi sobre la 
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sobre la situació de la convivència en el        
centre. 
 

situació de la convivència al centre. 
• Relació de sectors participants en la 
diagnosi. 

1.4 Constituir i dinamitzar la comissió de       
convivència. 
 

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

2.1 Potenciar les competències 
socioemocionals. 
 

• Inclusió en el currículum d'accions per 
potenciar les competències   
socioemocionals de l'alumnat. 
• Inclusió en el Pla d'acció tutorial       
d'actuacions per desenvolupar les    
competències socioemocionals de   
l'alumnat. 

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/es ciutadans/es     
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. 
 

• Inclusió en el currículum d'accions 
orientades a potenciar l'anàlisi crítica i la 
presa de decisions. 
•Inclusió en l'acció tutorial d'accions     
orientades a potenciar l'anàlisi crítica i la       
presa de decisions. 

2.5 Educar en el valor de la norma i         
potenciar la participació de l'alumnat en la       
seva elaboració. 
 

• Inclusió en l'acció tutorial d'accions 
orientades a educar sobre el valor de la 
norma per a la convivència. 
• Participació de l'alumnat en l'elaboració de       
les normes d'aula en el marc de l'acció 
tutorial. 

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,    
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PAS, etc.) 
• Ús d'enquestes per valorar el grau de        
satisfacció del procés d'acollida, adreçades     
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 de  
l’alumnat.  
• Relació d'accions orientades a fomentar el       
coneixement mutu. 
• Relació d'accions per visibilitzar les      
diferents cultures existents al centre. 

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. 

3.6 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. 
• Percentatge d'alumnes que realitzen     
activitats extraescolars en el centre     
educatiu. 
• Percentatge d'alumnes que realitzen     
activitats de lleure en el centre educatiu. 
• Inclusió en el Pla d'acció tutorial de la         
difusió a l'alumnat i les seves famílies de        
l'oferta de lleure educatiu de la zona. 

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. 
 

4.2 Organitzar el servei de mediació al       
centre amb la participació dels diferents      
membres de la comunitat escolar. 
 

• Existència d'un servei de mediació en el 
centre. 
• Nombre de casos atesos en el servei de         
mediació. 
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• Percentatge de casos atesos resolts. 

5.1 Participar en iniciatives i projectes      
compromesos en la cultura per a la pau. 
 

• Relació d'iniciatives en les quals participa       
el centre. 
 

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

• Existència de pautes d'organització dels 
espais per afavorir la convivència. 
•Existència d'espais de relació informal per      
als diferents col.lectius del centre. 

5.4 Potenciar la participació de tots els       
sectors de la comunitat escolar com a       
element bàsic per garantir la convivència i       
el clima escolar. 
 

• Grau de participació de les famílies en 
l'elaboració dels projectes de centre. 
•Existència de coordinació periòdica de 
l'equip directiu amb l'AFA. 
• Participació de l'AFA en els processos       
d'acollida de les famílies. 

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       
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.) 
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8. PROTOCOLS 

 
7.1 Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar 
a persones LGTBI 
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http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-esco
lar-persones-lgbti/index.html 

 
 
 
 
 
7.2 Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament i          
ciberassetjament entre iguals. 
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http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-cibe
rassetjament-entre-iguals/index.html 
 
 
 
7.3 Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d’odi i           
discriminació. 
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http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conductes-odi-i-d
iscriminacio/ 
 
 
7.4 Protocol d’actuació amb menors de 14 anys en situacions de conflicte o 
comissió d’una infracció penal. 
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http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflicte-comissi
o-infraccio-penal/index.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5 Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront conflictes greus. 
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http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflict
es-greus/documents/protocol-conflictes-greus.pdf 
 
7.6 Protocol d’actuació entre els Departaments de Treball, Afers Socials i           
Famílies i Educació de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació          
de les situacions de maltractament infantil en l’àmbit educatiu . 
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http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/maltractament-inf
antil-adolescent/index.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.7 Circuit simplificat d’intervenció davant conducte greus de l’alumnat 
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