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PCONV 2. INFORME GLOBAL 

   

1. DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ  
 

  
DADES DEL CENTRE   

   
Codi: 08060964 
Nom: Quatre Vents 
Titularitat: Públic 
Adreça: Av. Pirineus, 19 
Telèfon: 938512511 
Adreça Electrònica: a8060964@xtec.cat 

  
CONTEXTUALITZACIÓ   

  

L'Escola Quatre Vents és un centre públic dependent del Departament d'Educació de la 

Generalitat de Catalunya.  

Els nivells educatius que s'imparteixen són l'Educació Infantil i Primària. El centre està 

catalogat pel Departament com a centre de màxima complexitat, els i les alumnes 

realitzen 6 hores lectives al dia.  

És un centre amb un alt índex d'alumnat d'altres nacionalitats (31%) i un alt nivell 

d'alumnes amb necessitats socioeconòmiques (27%) segons ens indica l'Evolutiu del 

curs 17-18.  

Degut a la diversitat del centre, es fa necessària la importància de treballar la 

convivència, ja que sorgeixen conflictes a diferents nivells (alumnat, famílies i entorn). 

Actualment, el centre no participa en cap programa relacionat amb la convivència, tot i 

que, el professorat ha rebut alguna formació interna amb formadores del programa 

#aquiproubullying i algun mestre/a, a nivell particular, ha realitzat algun curs sobre 

mediació.  

El centre disposa d'una comissió de convivència formada per diferents membres del 

consell escolar.  

Dins la PGA estan contemplats objectius de convivència amb actuacions concretes per 

treballar-la (assembles, reunions de delegats/des, activitats de cohesió de grups, treball 

del respecte, tutories individualitzades, seguiment de fulls de ruta...).  

Respecte a la línia metodològica de treball del centre, destacar el treball per projectes, 

el treball cooperatiu i les matemàtiques manipulatives.  

En referència a l'entorn, el centre participa mensualment en comissions socials, les 
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quals hi ha representació de diferents àmbits (educació, sanitat, serveis socials, EAP...). 

Per altra banda, es participar en el Pla Educatiu d'Entorn i el Projecte Educatiu de Ciutat 

de Manlleu, així com la Xarxa d'Infància i Adolescència de Manlleu (Xarxa XIAM).  
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2. DIAGNOSI - RESULTATS  
 
 
Absentisme 

 
 Punts molt forts 

 
      Avaluem les mesures i actuacions realitzades en el centre per fer front als 

casos d'absentisme i ho recollim en la memòria anual del centre. 
  

      Desenvolupem estratègies i actuacions per intervenir davant situacions 
d'absentisme escolar. 
  

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

      Disposem de mecanismes àgils i eficaços per a la detecció i registre de les 
faltes d'assistència a classe. 
  

      Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions 
concretes per combatre l'absentisme. 
  

      Estimulem el compromís de l'alumnat en el propi procés educatiu per afavorir 
la seva assistència. 
  

      Impliquem les famílies per evitar situacions d'absentisme. 
  

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

      Recollim en les NOFC una normativa clara i eficient referent a l'abordatge 
integral de l'absentisme. 
  

      Sensibilitzem el claustre en la importància d'intervenir amb rapidesa i de 
forma coordinada davant situacions d'absentisme.  
  

 
 Punts forts 

 
      Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en la lluita contra 

l'absentisme. 
  

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

      Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l'entorn 
escolar per promoure una dimensió educativa de la seva activitat a favor de 
la convivència. 
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      Preveiem activitats d'acollida i adaptació per a l'alumnat que s'incorpora 
després d'un període d'absentisme. 
  

      Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió i resolució 
de casos d'absentisme. 
  

      Treballem la prevenció de l'absentisme. 
  

 
 Punts febles 

 
      Afavorim un procés d'autoaprenentatge en relació amb l'absentisme. 

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

l'absentisme. 
  

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

 
 
Acollida 

 
 Punts molt forts 

 
      Considerem l'acollida com un factor fonamental per a la convivència en els 

centres i l'èxit educatiu de l'alumnat. 
  

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

      Tenim mecanismes específics per acollir l'alumnat nouvingut. 
  

 
 Punts forts 

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

  
      Col·laborem en la creació de projectes que afavoreixen la integració en 

l'entorn social. 
  

      Contemplem mesures d'acollida específiques per a l'alumnat que es 
reincorpora a l'aula després d'un període d'absència continuat (malaltia 
prolongada, absentisme, inassistència al centre, etc.). 
  

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

      Disposem de mesures informar i acompanyar el professorat o altres 
professionals que intervinguin per primer cop a l'aula. 
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      Establim propostes d'actuació específiques per realitzar l'acollida de 
l'alumnat. 
  

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

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

      Preveiem actuacions per afavorir el coneixement mutu i facilitar la cohesió 
del grup. 
  

      Preveiem una imatge acollidora del centre. 
  

      Recollim la importància de l'acollida en els documents del centre. 
  

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

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

 
 Punts febles 

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

del centre. 
  

      Disposem d'estratègies concretes per facilitar l'acollida de les famílies en 
l'àmbit de l'aula. 
  

      Ens coordinem amb les administracions locals per facilitar l'acollida dels 
nous membres de la comunitat escolar. 
  

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

      Formem la comunitat escolar en destreses i coneixements per dur a terme 
una bona acollida. 
  

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

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

 
 Punts molt forts 

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

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

      Garantim un ús no sexista dels espais del centre. 
  

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

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

 
 Punts forts 

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

coeducació en el centre. 
  

      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 l'enfocament coeducatiu als continguts curriculars. 
  

      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. 
  

      Sensibilitzem el claustre sobre la importància d'una acció educativa que 
potenciï la igualtat d'oportunitats entre nois i noies. 
  

      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. 
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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. 
  

      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.  
  

      Recollim i divulguem les bones pràctiques realitzades en coeducació. 
  

      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. 
  

 
Comunicació 

 
 Punts molt forts 

 
      Fem de l'acció tutorial del grup un espai de comunicació de l'alumnat basat 

en el respecte i l'assertivitat. 
  

      Fem de l'acció tutorial individual un espai de comunicació personal basat en 
el respecte mutu i la confiança. 
  

      Sensibilitzem el claustre sobre la importància dels processos comunicatius 
en el centre educatiu. 
  

 
 Punts forts 

 
      Aprofitem els recursos de l'entorn. 

  
      Avaluem les mesures destinades a fomentar la comunicació i l'intercanvi 

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

      Disposem d'eines, estratègies i mecanismes de comunicació amb l'alumnat 
per afavorir el seu procés educatiu. 
  

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

      Disposem d'espais i canals de comunicació amb altres centres per 
intercanviar experiències i pràctiques. 
  

      Disposem d'espais i canals de comunicació amb les administracions locals. 
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      Disposem d'estratègies concretes d'aula per facilitar la comunicació amb les 
famílies. 
  

      Disposem d'estratègies i mesures per projectar una imatge positiva del 
centre. 
  

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

      Disposem de sistemes d'informació i comunicació digitals. 
  

      Fem de les reunions espais de comunicació efectius i d'aprenentatge 
organitzatiu. 
  

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

      Potenciem les xarxes de suport entre iguals per facilitar la comunicació. 
  

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

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

 
Conflictes greus 

 
 Punts molt forts 

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

facilitar-ne un procés d'autoaprenentatge. 
  

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

      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. 
  



 
          Escola 
          Quatre Vents 
  

 
13/02/2020 
Pàg. 11 

 

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

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

 
 Punts forts 

 
      Desenvolupem estratègies per detectar qualsevol fet susceptible de ser 

considerat com a conflicte greu. 
  

      Detectem els conflictes greus que esdevenen a l'aula. 
  

      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 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. 
  

 
 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. 
  

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

      Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió i resolució 
de casos de conflictes greus. 
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Educació intercultural 
 
 Punts molt forts 

 
      Gestionem la diversitat de creences i manifestacions culturals de l'alumnat 

i les seves famílies. 
  

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

      Promovem la inclusió a l'aula de tot l'alumnat. 
  

 
 Punts forts 

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

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

l'educació intercultural. 
  

      Establim propostes d'actuacions específiques a l'alumnat per conèixer i 
respectar la diversitat social i cultural i per promoure les relacions 
interpersonals. 
  

      Participem en programes socioeducatius de l'entorn. 
  

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

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

      Recollim l'educació intercultural en els documents del centre. 
  

      Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació intercultural. 
  

      Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus 
fills/es en el valor de la interculturalitat. 
  

 
 Punts febles 

 
      Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació intercultural i ho 

recollim en la memòria anual del centre. 
  

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

      Formem el professorat per a l'adquisició de la competència intercultural. 
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Educació per la pau 

 
 Punts molt forts 

 
      Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen els valors 

convivencials.  
  

 
 Punts forts 

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

actuacions per educar en la pau i els drets humans. 
  

      Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l'entorn 
escolar per promoure l'educació per la pau. 
  

      Establim propostes d'actuació específiques per fomentar l'educació per la 
pau i els drets humans entre l'alumnat. 
  

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

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

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

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

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

 
 Punts febles 

 
      Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació per la pau entre la 

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

      Coneixem i participem en xarxes de centres que fomentin la cultura de la 
pau i el respecte als drets humans. 
  

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

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

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

      Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus fills i 
filles en la pau i el respecte als drets humans. 
  

 
 
Estructura i gestió de recursos 

 
 Punts molt forts 

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

  
      Organitzem els espais per afavorir un bon clima de centre. 

  
      Organitzem l'aula en funció de l'alumnat. 

  
      Potenciem espais i mecanismes de coordinació dels recursos humans. 

  
      Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'estructura i la gestió dels 

recursos pel bon clima del centre. 
  

      Treballem les rutines organitzatives i convencionals a l'aula. 
  

 
 Punts forts 

 
      Alineem els nostres objectius i actuacions amb els dels projectes 

comunitaris existents en l'entorn. 
  

      Apliquem criteris pedagògics en la confecció d'horaris que facilitin un bon 
clima de centre. 
  

      Avaluem la repercussió en el clima de centre de l'organització i gestió de 
centre i ho recollim en la memòria anual del centre. 
  

      Compartim, entre els docents, estratègies d'organització. 
  

      Disposem d'espais de comunicació a l'aula que afavoreixen al màxim una 
relació positiva. 
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      Establim processos de gestió del coneixement que afavoreixin la millora del 
funcionament del centre. 
  

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

      Fomentem un lideratge positiu de l'alumnat en els processos 
d'aprenentatge. 
  

      Fomentem un lideratge positiu del professorat. 
  

      Formem la comunitat escolar en organització i gestió de centre. 
  

      Impliquem la família en el funcionament de l'aula. 
  

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

      Preveiem espais reals i virtuals (TIC) per potenciar la participació entre els 
diferents sectors de la comunitat educativa i els agents educatius de l'entorn. 
  

      Recollim en els documents del centre estratègies organitzatives que 
afavoreixin el clima de centre. 
  

      Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de 
l'organització i gestió dels recursos. 
  

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

 
Gestió i resolució positiva dels conflictes 

 
 Punts molt 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. 
  

      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.  
  

      Sensibilitzem el claustre en la necessitat i el compromís, davant els 
conflictes lleus, d'implementar estratègies de gestió i resolució positiva dels 
conflictes. 
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      Treballem amb l'alumnat la prevenció dels conflictes a l'aula. 
  

      Utilitzem la mediació per a la gestió positiva dels conflictes. 
  

 
 
 Punts forts 

 
      Disposem d'estratègies concretes per implicar el professorat en la gestió i 

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

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

      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. 
  

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

 
 Punts febles 

 
      Avaluem el funcionament dels processos d'intervenció i resolució dels 

conflictes i ho recollim en la memòria anual del centre. 
  

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

      Disposem d'un servei de mediació escolar. 
  

      Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i pràctiques 
sobre la gestió i la resolució de conflictes lleus.  
  

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

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

      Formem la comunitat educativa en tècniques i destreses de gestió i 
resolució positiva de conflictes. 
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      Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió positiva dels 
conflictes i la mediació. 
  

 
 

 
Educació socioemocional 
 
 Punts forts 

 
      Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació socioemocional 

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

      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. 
  

      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. 
  

      Establim propostes d'actuació específiques per fomentar els valors de 
l'educació socioemocional entre l'alumnat. 
  

      Potenciem la competència comunicativa de l'alumnat. 
  

      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 el claustre sobre la importància de l'educació socioemocional 
en els processos educatius. 
  

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

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

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

 
      Impliquem les famílies en la valoració de la comunicació com a eina per a 

la millora de les relacions intrapersonals i interpersonals. 
  

      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. 
  

      Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn l'educació 
socioemocional. 
  

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

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

 
Norma 

 
 Punts molt forts 

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

  
      Eduquem en el sentit de la norma. 

  
      Establim un protocol de difusió i aplicació de les normes de convivència en 

el centre i les conseqüències del seu incompliment. 
  

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

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

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

      Tenim normes d'aula clares i concretes. 
  

 
 Punts forts 

 
      Avaluem les mesures destinades a fomentar el coneixement i el compliment 

de les normes i ho recollim en la memòria anual del centre. 
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      Elaborar les normes d'aula amb l'alumnat. 
  

      Formem la comunitat escolar en organització i gestió de centres en relació 
amb el clima escolar. 
  

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

      Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de les normes 
de convivència. 
  

      Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixin la interiorització i 
acceptació de la norma. 
  

      Valorem i revisem periòdicament les normes d'aula. 
  
 

 Punts febles 

 
      Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en el compliment 

de les normes. 
  

      Ens coordinem amb els diferents agents de l'entorn per donar coherència a 
la normativa que incideix directament en els infants i joves. 
  

      Ens coordinem amb les administracions locals per procurar que l'alumnat 
conegui les normes ciutadanes en aquells àmbits que l'afecten. 
  

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

 
 Punts molt febles 

 
      Ens coordinem amb altres centres de l'entorn per intercanviar experiències 

i pràctiques sobre l'elaboració i aplicació de la norma. 
  

 
Educar en el respecte 

 
 Punts molt forts 

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

professionals del centre. 
  

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

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

      Promovem accions i estratègies per potenciar el respecte de l'alumnat cap 
al professorat. 
  

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

      Recollim el valor del respecte en els documents del centre. 
  

      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. 
  

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

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

 
 Punts forts 

 
      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 entitats de l'entorn per promoure el respecte. 
  

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

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

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

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

      Treballem el respecte entre l'alumnat des de les diferents matèries 
curriculars de manera transversal. 
  

 
 Punts febles 

 
      Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions 

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



 
          Escola 
          Quatre Vents 
  

 
13/02/2020 
Pàg. 21 

 

      Participem en xarxes de centres que promouen el valor del respecte. 
  

Participació 
 
 Punts molt forts 

 
      Disposem d'estratègies concretes per facilitar la participació de l'alumnat en 

la gestió i organització de l'aula.  
  

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

      Sensibilitzem el claustre sobre la importància de la participació i implicació 
de la comunitat escolar en els processos educatius. 
  

      Utilitzem metodologies que fomentin la participació de l'alumnat. 
  

 
 Punts forts 

 
      Avaluem el funcionament de la participació i ho recollim en la memòria anual 

del centre. 
  

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

      Ens coordinem amb l'administració local per promoure la participació de tots 
els membres de la comunitat escolar en projectes comunitaris. 
  

      Ens coordinem amb les entitats de l'entorn del centre per promoure la 
participació de tots els membres de la comunitat escolar. 
  

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

      Establim propostes d'actuació específiques per fomentar la participació de 
les famílies en el centre. 
  

      Establim propostes d'actuació específiques per fomentar la participació del 
professorat, PAS i professionals d'atenció educativa en el centre. 
  

      Estimulem la participació de l'alumnat en el seu propi procés educatiu com, 
per exemple, en el seguiment i en l'avaluació de les activitats a l'aula. 
  

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

      Impliquem les famílies en els projectes educatius i les actuacions de l'entorn. 
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      Potenciem la coresponsabilitat i la participació de tots els membres de la 
comunitat escolar. 
  

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

      Promovem les xarxes de centre. 
  

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

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

 
 
Educar en la gestió positiva dels conflictes 

 
 Punts molt forts 

 
      Fem participar la xarxa de suport entre iguals en l'educació de la gestió 

positiva dels conflictes. 
  

 
 Punts forts 

 
      Desenvolupem en el currículum de les diverses àrees continguts per educar 

en la gestió positiva dels conflictes. 
  

      Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, actuacions concretes per 
afavorir que els i les alumnes desenvolupin les competències per conviure i 
l'educació en la gestió positiva dels conflictes. 
  

      Estimulem el compromís de l'alumnat amb l'educació en la gestió positiva 
dels conflictes per fomentar la prevenció a l'aula. 
  

      Implementem els protocols d'àmbit convivencial elaborats pel Departament 
d'Ensenyament. 
  

      Potenciem les xarxes de suport entre l'alumnat per educar la gestió positiva 
dels conflictes entre iguals. 
  

      Utilitzem estratègies i metodologies d'aula que afavoreixen l'educació en la 
gestió positiva del conflicte. 
  

 

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

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

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

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

      Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i pràctiques 
sobre l'educació en la gestió i la resolució de conflictes lleus. 
  

      Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions 
concretes per fomentar l'educació en la gestió positiva dels conflictes i la 
cultura de la mediació. 
  

      Ens coordinem amb les entitats culturals, esportives i de lleure per fomentar 
l'educació en la gestió positiva dels conflictes. 
  

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

      Impliquem les famílies en l'educació en la gestió positiva dels conflictes dels 
seus fills i filles. 
  

      Impulsem des de totes les àrees la gestió dels conflictes d'aula mitjançant 
estratègies de gestió positiva. 
  

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

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

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

      Tenim en compte els recursos del territori per educar en la gestió positiva 
dels conflictes. 
 
  

 Punts molt febles 

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

classe. 
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      Disposem d'un projecte de mediació que orienta i organitza les actuacions 
corresponents per a tots els membres del centre. 
  

 
Educar en l'esforç i la responsabilitat 
 
 Punts forts 

 
      Desenvolupem en el currículum de les diverses àrees continguts per 

treballar l’esforç i la responsabilitat. 
  

      Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i 
actuacions per educar l'alumnat en l’esforç i la responsabilitat. 
  

      Establim propostes d'actuació específiques per fomentar el valor de l’esforç, 
la responsabilitat i el compromís cívic. 
  

      Recollim en els documents del centre el foment de l’esforç i la responsabilitat 
per aconseguir els objectius educatius. 
  

      Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació en els valors de 
l’esforç i la responsabilitat i la implicació de la comunitat escolar en els 
processos educatius. 
  

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

      Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixin l'assumpció del valor de 
l’esforç i la responsabilitat de l'alumnat. 
  

 
 Punts febles 

 
      Avaluem les mesures destinades a fomentar els valors entre la comunitat 

escolar i ho recollim en la memòria anual del centre. 
  

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

      Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions 
concretes de foment de l'educació en valors i el compromís cívic en el nostre 
alumnat. 
  

      Ens coordinem amb les entitats de l'entorn del centre per promoure l’esforç, 
la responsabilitat i el compromís cívic. 
  

      Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn l’esforç i 
la responsabilitat.  
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      Participem en xarxes de centres que promouen els valors de l’esforç i la 
responsabilitat, i el compromís cívic. 
  

      Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant del valor de 
l’esforç i la responsabilitat. 
  

 
 
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. 
  

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

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

      Sensibilitzem el claustre sobre la necessitat de treballar per una escola 
inclusiva que doni resposta a la diversitat de tot l'alumnat. 
  

      Valorem i integrem tots els membres de la comunitat. 
  

 
 Punts forts 

 
      Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació inclusiva entre la 

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

      Desenvolupem un currículum inclusiu. 
  

      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. 
  

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

      Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn l'educació 
inclusiva. 
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      Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de l'educació 
inclusiva. 
  

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

      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 febles 

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

a la diversitat. 
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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.  

1.1. 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. 
 
1.3. Crear els espais necessaris per afavorir la participació 
dels diferents sectors de la comunitat en l'elaboració del 
projecte. 
  

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. 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. 
  
3.3. Prevenir l'absentisme i facilitar la reincorporació de 
l'alumnat absentista 
  
3.4. Promoure la participació de l'alumnat en les activitats 
complementàries, extraescolars i de lleure educatiu de 
l'entorn. 
  

4. Fomentar la mediació 
escolar i la cultura del diàleg 
com a eina bàsica en la 
gestió del conflicte.  

4.1. Portar a terme actuacions per fomentar el valor del 
diàleg i la gestió positiva dels conflictes (Centre) 
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5. Fomentar una cultura de la 
pau i la no-violència, 
juntament amb els valors 
que fan possible preservar i 
enriquir  la vida de totes les 
persones.  

5.1. Formar les persones perquè siguin capaces d'informar-
se, entendre i analitzar críticament situacions de conflicte 
social, de violència i de pau. 
  
5.2. Elaborar una estructura organitzativa i una gestió de 
recursos que afavoreixin la convivència i el clima escolar. 
  
5.3. Potenciar la participació de tots els sectors de la 
comunitat escolar com a element bàsic per garantir la 
convivència i el clima escolar. 
  
5.4. 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 
 

 

 Valors i actituds 

 
A. Coeducació 

 

   Actuacions 

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 
  

 

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 a garantir el respecte a la diferència i a 
l'orientació sexual. Recurs D2 
  

 

Entorn Impulsar amb l'administració local el desenvolupament d'activitats 
lúdiques, culturals i esportives que tinguin una dimensió educativa a 
favor de la coeducació i de la prevenció de la violència masclista. Recurs 
C1 
  
Impulsar amb l'administració local el desenvolupament de Plans 
educatius d'entorn o altres projectes socioeducatius. Recurs C4 
  

 

 
B. Educació intercultural 
 

   Actuacions 

Centre Fer servir el protocol de prevenció, detecció i intervenció davant 
conductes d'odi i discriminació en cas de detectar situacions de conflicte 
que impliquin discriminació per raó d'origen. Recurs B6.  (Centre) 
 
Reflexionar i compartir, a nivell col·lectiu, sobre les mesures 
pedagògiques per treballar l'educació intercultural tant a nivell curricular 
com de metodologia i organització d'aula. Recurs E4 
  

 

Aula Acceptar la diferencia i la interculturalitat dels companys i companyes 
d'escola com una font d'aprenentatge intrapersonal i interpersonal  
(Centre) 
 

 

Entorn Intercanviar experiències i estratègies al voltant de l'educació 
intercultural. Recurs B2 
  

 

  

https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.2qhi8adut09c
https://docs.google.com/document/d/1Ec1iIbHNHSEWr_xclW0z9do2znD8pWL15GV53YRRQVI/edit#bookmark=id.bofqk7mxpqim
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.e3txcy9rdgv8
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.e3txcy9rdgv8
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.la95qo70pacj
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.3baevgcopeud
https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark=id.nattyd714p8l
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C. Educació per la pau 

 

   Actuacions 

Centre Incloure en la carta de compromís educatiu els objectius i compromisos 
per a la creació i el manteniment d'un entorn de convivència i respecte 
en el centre. Recurs B4 
  
Revisar les NOFC per tal de garantir que recollim normes clares que 
garanteixin el respecte als drets i el compliment dels deures de 
l'alumnat. Recurs B3 
  

 

Aula Utilitzar els recursos i orientacions que ofereix el web Família i Escola. 
Junts x l'Educació referents al seguiment i acompanyament escolar i 
l'educació en valors dels fills/es, i orientar-ne l'ús. Recurs E2 
  

 

Entorn Promoure entre les famílies la pràctica d'activitats culturals i de lleure de 
l'entorn com un element d'arrelament al territori i de cohesió social. 
Recurs A3 
  
Utilitzar els recursos i les orientacions del web Família i Escola, Junts x 
l'Educació referents a l'educació en valors i orientar-ne l'ús. Recurs A1 
  

 

 
D. Educació socioemocional 
 

   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 
  

 

Aula Utilitzar els recursos i orientacions que ofereix el web Família i Escola. 
Junts x l'Educació referents al seguiment i acompanyament escolar i 
l'educació en valors dels fills/es, i orientar-ne l'ús. Recurs F2 
  

 

Entorn Fomentar l'aprenentatge de la llengua catalana com element de 
comunicació i cohesió social. Recurs B2 
  

Promoure jornades i grups de treball amb les famílies per parlar i debatre 
sobre el valor de la comunicació i la seva incidència en les relacions 
personals, familiars i socials. Recurs B1 
  

Utilitzar els recursos i les orientacions del web Família i Escola. Junts x 
l'Educació referents a l'educació en valors, i orientar-ne l'ús. Recurs A1 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark=kix.v0w9spor66ra
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark=kix.wyqbon2yyq7c
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.3avnlkhfummo
https://docs.google.com/document/d/1vPqzpGhrTAhNzpvIu1kl26u5-_JatGHH0Bkrhrv4t1k/edit#bookmark=kix.poanymju2ldf
https://docs.google.com/document/d/1vPqzpGhrTAhNzpvIu1kl26u5-_JatGHH0Bkrhrv4t1k/edit#bookmark=kix.4d5yv84bp94u
https://docs.google.com/document/d/1uiwpKCxlbsPz-Qssj6iRMaoE85FUQ07ZGSY8vqfN1jM/edit#bookmark=kix.heje9ujobbye
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.t4vxvawcypfn
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.vc572dl3ohsl
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.6b0517xir7ae
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.bl1oda2v1oaf
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E. Educar en el respecte 
 

   Actuacions 

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

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

Participar en projectes per despertar el valor del respecte a l'entorn i el 
compromís cívic en el nostre alumnat (campanyes de sostenibilitat, 
mediambientals, de reutilització i reciclatge de materials, campanyes de 
reducció del consum energètic, etc.). Recurs F3 
  

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 
  

 

Aula Acompanyar l'alumnat en el reconeixement dels seus límits i capacitats. 
Recurs A2 
  
Educar en l'ús responsable de les tecnologies de la informació seguint 
les orientacions del Pla TAC (Internet Segura). Recurs D3 
  
Exigir amb el compliment de les normes el respecte al professorat com 
a principi bàsic en l'aprenentatge. Recurs E1 
  
Fer ús de mètodes d'aprenentatge cooperatiu (treball d'investigació, 
ensenyament recíproc, aprenentatge entre iguals, projectes compartits, 
etc.) per potenciar el valor del respecte entre tots els membres del grup. 
Recurs D2 
  
Implicar l'alumnat en el bon ús dels materials i la conservació de l'aula 
(càrrecs de responsabilitat, concursos, etc.). Recurs F1 
  
Realitzar activitats tutorials que desenvolupin l'autoconeixement de 
l'alumnat. Recurs A1 
  
Treballar amb l'alumnat pautes de comportament i comunicació que 
garanteixin una actitud de respecte envers el professorat. Recurs E3 
  
Utilitzar les reunions o assemblees de l'alumnat per promocionar el 
respecte com a valor bàsic per a la convivència. Recurs B5 
  

 

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.vzqy0ilr1j0c
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.bd4m586uqzk0
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.dh52qow07h7a
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.jj8p18muenvp
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.ofzza09ywthr
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.snyufogz5ozs
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.6ol98mppf4cd
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.clf25lk3zcoo
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.9jvzgx63r0zc
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.fvremtof4yqe
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.74zgmx5f4hv1
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.drkvu37kuvac
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Entorn Desenvolupar actuacions que propiciïn el respecte i el bon ús dels 
espais públics al voltant dels centres escolars (campanyes locals de 
recollida de deixalles, manteniment de jardins, apadrinament 
d'escultures, etc.). Recurs C4 
  
Promoure amb l'administració local la participació de l'alumnat en el 
teixit educatiu del territori. Recurs C1 
  

 

 
 

F. Educar en la gestió positiva dels conflictes 

 

   Actuacions 

Centre Potenciar el treball cooperatiu i el treball per projectes en tots els àmbits 
del centre educatiu per afavorir les relacions assertives. Recurs D1 
  
Recollir en el PEC de centre l'educació en la gestió positiva de conflicte 
i la cultura de mediació. Recurs B1 
  

 

Aula Compartir i utilitzar, per part del professorat, diferents models de gestió 
positiva de conflictes (la negociació informal i formal, l'arbitratge, la 
mediació, etc.). Recurs H1 
  

Elaborar protocols consensuats per l'equip docent amb orientacions per 
a la gestió efectiva de conflictes a l'aula (establiment de límits, 
advertiments, compromisos, etc.). Recurs H3 
  

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 en 
l'educació en la gestió positiva dels conflictes. Recurs G2 
  

 

Entorn Promoure Projectes de convivència d'àmbit comunitari en el marc dels 
Plans Educatius d'Entorn o altres projectes socioeducatius. Recurs C1 
  

 

 
 

G. Educar en l'esforç i la responsabilitat 
 

   Actuacions 

Centre Treball sistemàtic de cada aula en la responsabilitat a partir dels reptes 
proposats per part de l'Equip Directiu (Centre) 

 

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 en el 
procés educatiu. Recurs D3 
  

 

https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.xl3zazhqv53k
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.zat9f3n1tgw7
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.y4xs4glfmj49
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.irc52qfrqusw
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.7gx3ml3hgn0p
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.i24eeg7f5nbx
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.hjgoij5yj7ah
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.peq1l3sfg237
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.ex2kwrhvujm0
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Entorn Col·laborar amb els mitjans d'àmbit local (ràdio, premsa, televisió) per 
fer difusió d'experiències i bones pràctiques d'implicació i compromís. 
Recurs D3 
  

Promoure, amb l'administració local, la participació de l'alumnat en el 
teixit educatiu de l'entorn. Recurs C2 
  

Promoure, amb l'administració local, projectes comunitaris (Plans 
educatius d'entorn o altres projectes socioeducatius). Recurs C1 
  

 

 
H. Inclusió 

 

   Actuacions 

Centre Incorporar els valors de l'escola inclusiva en el Projecte educatiu de 
centre. Recurs B1 
  

Recollir en la Carta de compromís educatiu aspectes que afavoreixin un 
clima acollidor i inclusiu. Recurs B5 
  

 

Aula Incloure, en el marc de l'acció tutorial, actuacions de cohesió de grup. 
Recurs A1 
  

Intervenir de manera ràpida i amb fermesa per eradicar actituds i 
expressions discriminatòries o qualsevol acte de violència. Recurs A3 
  

 

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 
  

 

 

 
 Resolució de conflictes 
 
A. Absentisme 

 

   Actuacions 

Centre Crear una comissió d'absentisme que s'encarregui, entre altres tasques, 
de fer una anàlisi i seguiment global de l'absentisme. Recurs G1 
  

 

Aula Treball a tutoria i en l'hora d'atenció famílies i alumnes del tema de 
l'absentisme  (Centre) 
 

 

Entorn Dur a terme un seguiment i una orientació molt pautada dels casos de 
risc d'absentisme en la transició entre les diferents etapes educatives 
(primària-secundària, secundària-ensenyaments postobligatoris o 
programes de formació i inserció). Recurs B2 
  

 

 

https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark=kix.vrwckhzbrty8
https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark=kix.wt3qj6mnuqfx
https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark=kix.tyfonb1gk5sw
https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.k0fqbe4xn819
https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.v4jsnf4thch0
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.jcxzxrfxdb3j
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.xup2ht7t4tii
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.8jymvqtzwjgk
https://docs.google.com/document/d/17Yh5qB4pIS2fsvHkUqHhxQCa4CIJUQpQ4Cv36dYbLQs/edit#bookmark=kix.xipkzj6k9q0k
https://docs.google.com/document/d/1NmzFSpFXE2mzPEObXcWSGoWEl8MfzGL6mF-gfEz6X8I/edit#bookmark=kix.nzpt0ea7xgap
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B. Conflictes greus 

 

   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 H1 
  

 

Aula Actuar abans que l'acumulació de diversos conflictes lleus esdevingui un 
conflicte greu. Recurs A2 
  

Treballar amb el grup-classe els elements personals, causals i 
contextuals dels conflictes i acordar propostes de millora. Recurs D1 
  

 

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

 

 
C. Gestió i resolució positiva dels conflictes 

 

   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 
  

 

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 els i les 
alumnes del cicle superior d'educació primària i de l'educació secundària 
en el procés educatiu. Recurs J1 
  

 

Entorn Donar a conèixer a les famílies les Normes d'organització i funcionament 
de centre (NOFC) i les conseqüències previstes pel seu incompliment 
(mesures correctores i sancions). Recurs A1 
  

Recollir informació i comunicar-se amb les famílies d'alumnes implicats 
en conflictes lleus o que tinguin conductes disruptives per tal de fer-les 
copartícips en la seva gestió i resolució. Recurs A2 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1dkWvTFtilnd8_ovWgCOF3ZdkfPqKjVW6EFQqRP6DKtM/edit#bookmark=kix.u8u6tea78xip
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.2g9b1rrbgcb
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.weg148n85g66
https://docs.google.com/document/d/1_E2c_4uw8z4P9bdeQO6nm1gJBd1uDLaUmE_fYRV8jmQ/edit#bookmark=kix.x0661s6l2dok
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.h7nz4p8u0tpy
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.xfm6bqppq2kw
https://docs.google.com/document/d/15FFqrcktrTK-z6bFlnIZG8eZQuFckRMmvg_BOzHb6JU/edit#bookmark=kix.7baj4sn0333i
https://docs.google.com/document/d/15FFqrcktrTK-z6bFlnIZG8eZQuFckRMmvg_BOzHb6JU/edit#bookmark=kix.5wq8d98syl25
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 Organització de centre 

 
A. Acollida 

 

   Actuacions 

Centre Incloure la valoració del pla d'acollida en la memòria anual, elaborant, si 
escau, propostes de millora. Recurs K2 
  

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 J1 
  

 

Aula Establir un/a company/a guia dels nous  i noves alumnes per facilitar la 
seva acollida. Recurs G1 
  

Utilitzar els recursos i orientacions que ofereix el web Família i Escola. 
Junts x l'Educació (etapes d'escolarització, processos educatius, etc.). 
Recurs F2 
  

 

Entorn Fer conèixer les accions i publicacions que orientin les famílies i 
l'alumnat respecte a l'oferta cultural, socioeducativa del municipi. Recurs 
C3 
 

 

 
 

B. Comunicació 

 

   Actuacions 

Centre Habilitar mecanismes per accedir a la informació i als acords presos en 
les reunions en cas de no assistència (moodle, dropbox: actes, resum 
de les reunions, etc.). Recurs D2 
  
Tenir en compte les indicacions sobre protecció de dades i imatges que 
aporten els documents per a l'organització i la gestió dels centres en 
relació amb l'ús d'internet. Recurs C3 
  

 

Aula Aprofitar el lliurament d'informes de seguiment o butlletí de notes de 
l'alumne/a com una oportunitat per comunicar personalment les 
valoracions del curs. Recurs C3 
  

Establir i difondre entre l'alumnat pautes de comunicació, tant verbal com 
no verbal, que garanteixin un bon clima a l'aula. Recurs A1 
  

Fer de l'agenda un vehicle de comunicació i seguiment de la tasca 
escolar de l'alumnat amb les famílies. Recurs E3 
  

Vetllar perquè l'alumnat faci un ús correcte de l'agenda. Recurs C1 
  

 

https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.161p5l7vjqzd
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.20qcer2fzv08
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.gqn9akekx0t4
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.oqtk77mt2rie
https://docs.google.com/document/d/1swZZAB-EXIbFRP5L121grbz49PL6Ys8ruTA49P1lnOY/edit#bookmark=kix.lhxxs7fslgw0
https://docs.google.com/document/d/1swZZAB-EXIbFRP5L121grbz49PL6Ys8ruTA49P1lnOY/edit#bookmark=kix.lhxxs7fslgw0
https://docs.google.com/document/d/18hI5K-8Kl4L0IMiPgGmf_CqoHbpZTZ6ekM97BeCQIO4/edit#bookmark=kix.xzry8mud1ml7
https://docs.google.com/document/d/18hI5K-8Kl4L0IMiPgGmf_CqoHbpZTZ6ekM97BeCQIO4/edit#bookmark=kix.s6wwum4bwd2c
https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark=kix.uyiima1h8xpq
https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark=kix.64qiu96e7rgy
https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark=kix.qopbo6w9khjj
https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark=kix.6659obalpd0b
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Entorn Formar part d'una xarxa de centres. Recurs B1 
  

Potenciar la comunicació entre les AMPA dels centres educatius de 
l'entorn. Recurs A2 
  

 

 
 

C. Estructura i gestió de recursos 

 

   Actuacions 

Centre Afavorir en el marc horari l'espai de coordinació entre el professorat 
(reunions d'equip docent, reunions departamentals, etc.). Recurs C2 
  

Afavorir l'ús del pati i l'esbarjo com un espai educatiu (organitzar 
activitats esportives, jocs o altres dinàmiques de grup). Recurs D5 
  

Distribuir les matèries de manera equilibrada en les franges horàries per 
afavorir l'aprenentatge. Recurs C1 
  

Establir en el marc horari el temps i l'espai necessaris per a la 
coordinació dels diversos professionals que treballen en el centre 
(comissió de convivència, comissió d'atenció a la diversitat, comissions 
mixtes, etc.). Recurs C3 
  

 

Aula Dedicar els primers dies de classe a treballar aquelles rutines, tant 
organitzatives com convivencials, que afavoreixin l'aprenentatge 
(encarregats, delegats, el lloc destinat a cada cosa...). Recurs A1 
  

Distribuir l'alumnat a l'aula tenint en compte les relacions individuals i 
grupals detectades a partir de l'elaboració de sociogrames, dinàmiques 
de grup, etc. Recurs B1 
  

Organitzar l'aula en funció dels mètodes d'aprenentatge que emprem 
(tutoria entre iguals, treball d'investigació, grups interactius...). Recurs 
B2 
  

 

Entorn Col·laborar amb l’administració local en l'elaboració de projectes d'àmbit 
comunitari (projecte de convivència, educació en valors, etc.). Recurs 
B1 
  

Col·laborar en l'elaboració d'un mapa de recursos de la zona. Recurs E1 
  

Proposar canals de relació i coordinació entre les associacions de pares 
i mares d'alumnes de diferents centres per fomentar l'intercanvi 
d'experiències i l'aprenentatge en xarxa. Recurs A2 
  

 

 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/14QSI0jYh3Z-7MtUN5HOfdBtkKScchZnWDB6w3iEAF1I/edit#bookmark=kix.wpipd9ucwmin
https://docs.google.com/document/d/14QSI0jYh3Z-7MtUN5HOfdBtkKScchZnWDB6w3iEAF1I/edit#bookmark=kix.b76wof3h6mp
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark=kix.csvezh7zrix2
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark=kix.uyhsrwmgu0kh
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark=kix.2i5twz7lxuox
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark=kix.qvrti8ofm7hc
https://docs.google.com/document/d/14GL1dwfuqN_8E7BY4CJeqQdVk6iGKWHv-3BeL00gXwg/edit#bookmark=kix.9cxje2cp4nz5
https://docs.google.com/document/d/14GL1dwfuqN_8E7BY4CJeqQdVk6iGKWHv-3BeL00gXwg/edit#bookmark=kix.dus9x2e2wkoj
https://docs.google.com/document/d/14GL1dwfuqN_8E7BY4CJeqQdVk6iGKWHv-3BeL00gXwg/edit#bookmark=kix.32qb4y4vd2jw
https://docs.google.com/document/d/14GL1dwfuqN_8E7BY4CJeqQdVk6iGKWHv-3BeL00gXwg/edit#bookmark=kix.32qb4y4vd2jw
https://docs.google.com/document/d/1mNCW9ml6YMprmpxvZ64DZiTL1bNjhM1OxttdzcWH7C0/edit#bookmark=kix.bl837sdx1q81
https://docs.google.com/document/d/1mNCW9ml6YMprmpxvZ64DZiTL1bNjhM1OxttdzcWH7C0/edit#bookmark=kix.bl837sdx1q81
https://docs.google.com/document/d/1mNCW9ml6YMprmpxvZ64DZiTL1bNjhM1OxttdzcWH7C0/edit#bookmark=kix.33vd44v4900x
https://docs.google.com/document/d/1mNCW9ml6YMprmpxvZ64DZiTL1bNjhM1OxttdzcWH7C0/edit#bookmark=kix.u8uftxnsswp8
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D. Norma 

 

   Actuacions 

Centre Dissenyar en el Pla d'acció tutorial activitats que fomentin el valor de les 
normes entre l'alumnat, i el seu compromís tant individual com col·lectiu. 
Recurs B6 
  

Incloure en la Programació General Anual de Centre accions per 
fomentar el coneixement de les normes de convivència a tota la 
comunitat educativa. Recurs B2 
  

 

Aula Promoure l'establiment de normes clares, concretes i compartides per 
afavorir la convivència del grup i l'aprenentatge a l'aula. Recurs B4 
  

 

Entorn Donar a conèixer a les famílies les Normes d'Organització i 
Funcionament de Centre (NOFC). Recurs A2 
  

Facilitar la participació dels i les alumnes en els consells escolars 
municipals per poder formar part de les comissions que treballin les 
normes més genèriques de la ciutat. Recurs C3 
  

 

 
 

E. Participació 

 

   Actuacions 

Centre Preveure temps per a la realització d'assemblees de classe, de 
delegats/des de centre i reunions de la junta de delegats/des. Recurs C1 
  

 

Aula Fer ús de mètodes d'aprenentatge cooperatiu (treball d'investigació, 
ensenyament recíproc, aprenentatge entre iguals, el treball cooperatiu, 
etc.). Recurs C1 
  

 

Entorn Col·laborar en l'elaboració de projectes de convivència d'àmbit 
comunitari. Recurs C2 
  

 

 
 

https://docs.google.com/document/d/19SYW1rHzsrcQ2PLRJ5mJBxewbtcbsrEX_nBfptUSoZ0/edit#bookmark=kix.2oadf5z09rg4
https://docs.google.com/document/d/19SYW1rHzsrcQ2PLRJ5mJBxewbtcbsrEX_nBfptUSoZ0/edit#bookmark=kix.ckqrs2ntdvyz
https://docs.google.com/document/d/1McDOC2VLotlpquEdmCcrRf2ZMs-OXjiVu2g2b23uCu8/edit#bookmark=kix.jbocj5sbjqoi
https://docs.google.com/document/d/1nPDQEj6I7h4l0QcszeLh-W-C_6X6MRfhSoVRHbPou0E/edit#bookmark=kix.zep6ixngvllg
https://docs.google.com/document/d/1nPDQEj6I7h4l0QcszeLh-W-C_6X6MRfhSoVRHbPou0E/edit#bookmark=kix.42ol6njms4sr
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.czqajcfrf78v
https://docs.google.com/document/d/15YKM_6yU1LbUXiM2Ha1Pyp_4eQsekK8J3w_qN3OHLUw/edit#bookmark=kix.1c1k59m908g2
https://docs.google.com/document/d/1HdZ6FP86phGs9Ywp49dBIlMQucL_nSaYuJMBlIIzPRw/edit#bookmark=kix.zibec8xrbz87
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5. PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Absentisme Treball a tutoria i en l'hora d'atenció 
famílies i alumnes del tema de 
l'absentisme  (Centre) 

* Full de ruta de 
l'alumne/a* Registre 
d'assistència i de 
retards 

Tutors/es Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

 Absentisme Crear una comissió d'absentisme que 
s'encarregui, entre altres tasques, de fer 
una anàlisi i seguiment global de 
l'absentisme. Recurs G1 
  

* A partir del programa 
AGIRE es coordina 
amb l'Ajuntament, 
Serveis Socials i 
Escola tot el tema 
d’absentisme. Protocol 
d'àmbit comunitari de 
prevenció, detecció i 
intervenció davant 
situacions 
d'absentisme: 
http://xtec.gencat.cat/c
a/centres/projeducatiu/
convivencia/protocols/a
bsentisme/ 

Ajuntament, Serveis 
Socials i Equip Directiu 

Del 02/09/2019 al 30/06/2020  

https://docs.google.com/document/d/17Yh5qB4pIS2fsvHkUqHhxQCa4CIJUQpQ4Cv36dYbLQs/edit#bookmark=kix.xipkzj6k9q0k
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5. PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Absentisme Dur a terme un seguiment i una 
orientació molt pautada dels casos de 
risc d'absentisme en la transició entre 
les diferents etapes educatives 
(primària-secundària, secundària-
ensenyaments postobligatoris o 
programes de formació i inserció). 
Recurs B2 
  

* Programa de 
prevenció i seguiment 
de l'absentisme de 
l'Ajuntament de 
Manlleu 

Ajuntament, Serveis 
Socials i Equip Directiu 

Del 02/09/2019 al 30/06/2020  

 Acollida Establir un/a company/a guia dels nous 
i noves alumnes per facilitar la seva 
acollida. Recurs G1 
  

* Establir un company 
o companya de classe 
que ajudi i acompanyi 
al nou alumne per 
facilitar l'acollida. 

Equip Directiu i Claustre Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

 Acollida Fer conèixer les accions i publicacions 
que orientin les famílies i l'alumnat 
respecte a l'oferta cultural, 
socioeducativa del municipi. Recurs C3 
  

* Catàleg d'activitats 
extraescolars 
agrupades que es 
realitzen a les escoles i 
al municipi. 
(XarxaAMPA) 
* Propaganda de les 
xerrades que ofereix 
XarxaAMPA de 
Manlleu 

Equip Directiu i Claustre Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

https://docs.google.com/document/d/1NmzFSpFXE2mzPEObXcWSGoWEl8MfzGL6mF-gfEz6X8I/edit#bookmark=kix.nzpt0ea7xgap
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.gqn9akekx0t4
https://docs.google.com/document/d/1swZZAB-EXIbFRP5L121grbz49PL6Ys8ruTA49P1lnOY/edit#bookmark=kix.lhxxs7fslgw0
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5. PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Acollida Incloure la valoració del pla d'acollida en 
la memòria anual, elaborant, si escau, 
propostes de millora. Recurs K2 
  

* Enquesta de 
satisfacció  

Equip directiu Del 14/09/2020 al 06/07/2020  

 Acollida 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 J1 
  

Projecte de 
Convivència 
>Recursos: 
http://xtec.gencat.cat/si
tes/xtec/ca/centres/proj
educatiu/convivencia/re
cursos/ 

Equip Directiu i Claustre Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.161p5l7vjqzd
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.20qcer2fzv08
http://xtec.gencat.cat/sites/xtec/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/
http://xtec.gencat.cat/sites/xtec/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/
http://xtec.gencat.cat/sites/xtec/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/
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5. PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Acollida Utilitzar els recursos i orientacions que 
ofereix el web Família i Escola. Junts x 
l'Educació (etapes d'escolarització, 
processos educatius, etc.). Recurs F2 
  

Acollida familiar a 
l'espai del web Família 
i Escola. L'espai del 
web Família i Escola. 
Junts x l'Educació 
permet als centres 
facilitar l'acollida de les 
famílies de nova 
incorporació. Entre els 
recursos que ofereix 
destaquen les 
"Preguntes més 
freqüents", amb les 
quals es dona resposta 
als interrogants més 
habituals de les 
famílies en el moment 
d'arribada al centre 
educatiu. 

Equip Directiu i Claustre Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

 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 
  

Model propi de traspàs 
d'informació de 
primària-secundària 
unificat amb la resta de 
centres del municipi. 

Tutors de 6è curs Del 01/09/2019 al 30/06/2020  

https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.oqtk77mt2rie
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0062/8cb7c42b-610d-48ee-b228-c42690efb2ea/ACOLLIDA-AMB-LA-WEB.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0062/8cb7c42b-610d-48ee-b228-c42690efb2ea/ACOLLIDA-AMB-LA-WEB.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0062/8cb7c42b-610d-48ee-b228-c42690efb2ea/ACOLLIDA-AMB-LA-WEB.pdf
http://familiaiescola.gencat.cat/ca
http://familiaiescola.gencat.cat/ca
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.2qhi8adut09c


 
          Escola 
          Quatre Vents 
  
 

 
13/02/2020 
Pàg. 42 

 

5. PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Coeducació 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 a garantir el respecte a la 
diferència i a l'orientació sexual. Recurs 
D2 
  

Orientacions per a 
l'elaboració de la carta 
de compromís 
educatiu. En aquest 
dossier del 
Departament 
d'Educació podeu 
trobar orientacions i 
models per a 
l'elaboració dels 
continguts específics 
addicionals de la carta 
de compromís 
educatiu.  

Equip Directiu Del 01/04/2019 al 24/05/2019  

 Coeducació Impulsar amb l'administració local el 
desenvolupament d'activitats lúdiques, 
culturals i esportives que tinguin una 
dimensió educativa a favor de la 
coeducació i de la prevenció de la 
violència masclista. Recurs C1 
  

L’administració local 
ofereix un seguit 
d'activitats als centres 
educatius de Manlleu 
per treballar la igualtat 
de gènere i la 
prevenció de violències 
masclistes: bosses de 
contes per treballar la 
igualtat de gènere, 
Com som? Estereotips 
de gènere i 
construccions binaries, 
contes no sexistes, etc. 

Tutors/es Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

https://docs.google.com/document/d/1Ec1iIbHNHSEWr_xclW0z9do2znD8pWL15GV53YRRQVI/edit#bookmark=id.bofqk7mxpqim
https://docs.google.com/document/d/1Ec1iIbHNHSEWr_xclW0z9do2znD8pWL15GV53YRRQVI/edit#bookmark=id.bofqk7mxpqim
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0046/47b3b709-675a-4693-bf60-5bfcde80f87b/orientacions_carta_compromis.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0046/47b3b709-675a-4693-bf60-5bfcde80f87b/orientacions_carta_compromis.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0046/47b3b709-675a-4693-bf60-5bfcde80f87b/orientacions_carta_compromis.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0046/47b3b709-675a-4693-bf60-5bfcde80f87b/orientacions_carta_compromis.pdf
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.e3txcy9rdgv8
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5. PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

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

Plans educatius 
d'entorn 
Els Plans educatius 
d'entorn (PEE) són 
una proposta 
educativa que vol 
donar una resposta 
comunitària als 
reptes educatius, en 
què el Departament 
d'Ensenyament i els 
ajuntaments signen 
un conveni 
col·laboratiu amb 
l'objectiu de l'èxit 
educatiu i la cohesió 
social. Per 
formalitzar aquest 
conveni cal una 
petició de 
l'ajuntament amb el 
vistiplau dels Serveis 
Territorials. 

Equip Directiu Del 01/09/2019 al 31/07/2020  

https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.la95qo70pacj
http://www.xtec.cat/web/comunitat/entorn_pee
http://www.xtec.cat/web/comunitat/entorn_pee
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5. PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Comunicació Aprofitar el lliurament d'informes de 
seguiment o butlletí de notes de 
l'alumne/a com una oportunitat per 
comunicar personalment les 
valoracions del curs. Recurs C3 
  

* Comunicar en el 
butlletí de notes les 
informacions més 
rellevants del progrés 
de l'alumne/a  

Claustre Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

 Comunicació Establir i difondre entre l'alumnat pautes 
de comunicació, tant verbal com no 
verbal, que garanteixin un bon clima a 
l'aula. Recurs A1 
  

* Normes de la pinya 
penjades a l'aula per 
treballar el tema de la 
convivència 

Claustre Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

 Comunicació Fer de l'agenda un vehicle de 
comunicació i seguiment de la tasca 
escolar de l'alumnat amb les famílies. 
Recurs E3 
  

* Utilització de l'agenda 
de l'escola per la 
comunicació entre 
família i escola 

Claustre Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

 Comunicació Formar part d'una xarxa de centres. 
Recurs B1 
  

* Participació en la 
Xarxa XIAM de 
Manlleu 

Directora Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

 Comunicació Habilitar mecanismes per accedir a la 
informació i als acords presos en les 
reunions en cas de no assistència 
(moodle, dropbox: actes, resum de les 
reunions, etc.). Recurs D2 
  

* Document Acords de 
Cicle de cada cicle 
* Coordinacions 
setmanals del centre 
* Actes de les reunions  

Equip Directiu i Consell de 
Direcció 

Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark=kix.uyiima1h8xpq
https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark=kix.64qiu96e7rgy
https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark=kix.qopbo6w9khjj
https://docs.google.com/document/d/14QSI0jYh3Z-7MtUN5HOfdBtkKScchZnWDB6w3iEAF1I/edit#bookmark=kix.wpipd9ucwmin
https://docs.google.com/document/d/18hI5K-8Kl4L0IMiPgGmf_CqoHbpZTZ6ekM97BeCQIO4/edit#bookmark=kix.xzry8mud1ml7
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5. PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Comunicació Potenciar la comunicació entre les 
AMPA dels centres educatius de 
l'entorn. Recurs A2 
  

* XarxaAMPA de 
Manlleu 

AMPA Del 01/09/2019 al 31/07/2020  

https://docs.google.com/document/d/14QSI0jYh3Z-7MtUN5HOfdBtkKScchZnWDB6w3iEAF1I/edit#bookmark=kix.b76wof3h6mp
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5. PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Comunicació Tenir en compte les indicacions sobre 
protecció de dades i imatges que 
aporten els documents per a 
l'organització i la gestió dels centres en 
relació amb l'ús d'internet. Recurs C3 
  

Protecció de dades, 
d'imatges, de propietat 
intel·lectual i de l'ús 
d'internet. En els 
documents per a 
l'organització i gestió 
dels centres publicats 
pel Departament 
d'Educació es recullen 
indicacions sobre l'ús 
d'imatges, dades 
personals, edició de 
materials i 
autoritzacions per a l'ús 
de serveis i recursos 
d'internet. 
Models: A la secció 
Internet Segura de la 
XTEC es poden trobar 
els models 
d'autorització per a l'ús 
d'imatges, publicació 
de dades de caràcter 
personal i materials 
dels alumnes, i per a 
l'ús de serveis i 
recursos digitals. 

Equip Directiu i Claustre Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

https://docs.google.com/document/d/18hI5K-8Kl4L0IMiPgGmf_CqoHbpZTZ6ekM97BeCQIO4/edit#bookmark=kix.s6wwum4bwd2c
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/GEST_Proteccio_dades.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/GEST_Proteccio_dades.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/GEST_Proteccio_dades.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/GEST_Proteccio_dades.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/internet_segura/documents/us-imatges/
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/internet_segura/documents/us-imatges/
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/internet_segura/documents/us-imatges/
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/internet_segura/documents/us-imatges/
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/internet_segura/documents/us-imatges/
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/internet_segura/documents/us-imatges/
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/internet_segura/documents/us-imatges/
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/internet_segura/documents/us-serveis/
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/internet_segura/documents/us-serveis/
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5. PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Comunicació Vetllar perquè l'alumnat faci un ús 
correcte de l'agenda. Recurs C1 
  

* Utilització de l'agenda 
per part del claustre de 
mestres 

Claustre Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

 Conflictes greus Actuar abans que l'acumulació de 
diversos conflictes lleus esdevingui un 
conflicte greu. Recurs A2 
  

* Resolució dels 
conflictes en el 
moment que passen 

Docents i equip directiu Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

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

* El centre utilitza el 

programa GRODE de 
la UaB per prevenir els 
conflictes greus. 
Aquesta detecció es 
realitza a partir dels 
sociogrames. 

Tutors/es Del 01/09/2019 al 30/06/2020  

https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark=kix.6659obalpd0b
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.2g9b1rrbgcb
https://docs.google.com/document/d/1_E2c_4uw8z4P9bdeQO6nm1gJBd1uDLaUmE_fYRV8jmQ/edit#bookmark=kix.x0661s6l2dok
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 Conflictes greus 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 H1 
  

Actuació amb menors 
de catorze anys en 
situacions de conflicte 
o comissió d'una 
infracció penal:  
http://xtec.gencat.cat/c
a/centres/projeducatiu/
convivencia/protocols/c
onflicte-comissio-
infraccio-
penal/index.html 
Intervenció en cas de 
conflicte greu amb 
l'alumnat: 
http://xtec.gencat.cat/c
a/centres/projeducatiu/
convivencia/protocols/c
onflictes-
greus/index.html 
Detecció i intervenció 
enfront dels NGJOV 
(Nous Grups de Joves 
Organitzats i Violents): 
http://educacio.gencat.
cat/documents/PC/Proj
ectesEducatius/Protoc
ol_NGJOV.pdf 
Maltractament infantil i 
adolescent: 
http://xtec.gencat.cat/c
a/centres/projeducatiu/
convivencia/protocols/
maltractament-infantil-

Equip Directiu, Claustre i 
Comissió Convivència del 
Consell Escolar 

Del 01/09/2019 al 30/06/2020  

https://docs.google.com/document/d/1dkWvTFtilnd8_ovWgCOF3ZdkfPqKjVW6EFQqRP6DKtM/edit#bookmark=kix.u8u6tea78xip
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflicte-comissio-infraccio-penal/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflicte-comissio-infraccio-penal/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflicte-comissio-infraccio-penal/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflicte-comissio-infraccio-penal/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflicte-comissio-infraccio-penal/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflicte-comissio-infraccio-penal/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflictes-greus/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflictes-greus/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflictes-greus/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflictes-greus/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflictes-greus/index.html
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/Protocol_NGJOV.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/Protocol_NGJOV.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/Protocol_NGJOV.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/Protocol_NGJOV.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/maltractament-infantil-adolescent/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/maltractament-infantil-adolescent/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/maltractament-infantil-adolescent/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/maltractament-infantil-adolescent/index.html
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adolescent/index.html 
Prevenció, detecció i 
intervenció de 
processos de 
radicalització als 
centres educatius: 
http://educacio.gencat.
cat/documents/PC/Proj
ectesEducatius/PROD
ERAI-CE.pdf 
Prevenció, detecció i 
intervenció davant 
conductes d'odi i 
discriminació: 
http://xtec.gencat.cat/c
a/centres/projeducatiu/
convivencia/protocols/c
onductes-odi-i-
discriminacio/ 
Prevenció, detecció i 
intervenció davant 
l'assetjament i el 
ciberassetjament entre 
iguals: 
http://xtec.gencat.cat/c
a/centres/projeducatiu/
convivencia/protocols/a
ssetjament-
ciberassetjament-
entre-iguals/index.html 
Prevenció, detecció i 
intervenció enfront 
l'assetjament escolar a 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/maltractament-infantil-adolescent/index.html
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/PRODERAI-CE.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/PRODERAI-CE.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/PRODERAI-CE.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/PRODERAI-CE.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conductes-odi-i-discriminacio/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conductes-odi-i-discriminacio/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conductes-odi-i-discriminacio/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conductes-odi-i-discriminacio/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conductes-odi-i-discriminacio/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html
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persones LGBTI: 
http://xtec.gencat.cat/c
a/centres/projeducatiu/
convivencia/protocols/a
ssetjament-escolar-
persones-
lgbti/index.html 
Prevenció, detecció i 
actuació davant 
situacions de violència 
envers treballadors 
dependents del 
Departament 
d'Ensenyament: 
http://educacio.gencat.
cat/documents/PC/Prot
ocols/Protocol_prev_sit
uacions_violencia_cent
res.pdf 
Prevenció, detecció i 
intervenció davant la 
violència masclista 
entre l'alumnat: 
http://xtec.gencat.cat/c
a/centres/projeducatiu/
convivencia/protocols/v
iolencia-
masclista/index.html 

 

 Conflictes greus Treballar amb el grup-classe els 
elements personals, causals i 
contextuals dels conflictes i acordar 
propostes de millora. Recurs D1 

* Full de ruta individual Tutors/es Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/Protocols/Protocol_prev_situacions_violencia_centres.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/Protocols/Protocol_prev_situacions_violencia_centres.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/Protocols/Protocol_prev_situacions_violencia_centres.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/Protocols/Protocol_prev_situacions_violencia_centres.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/Protocols/Protocol_prev_situacions_violencia_centres.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/violencia-masclista/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/violencia-masclista/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/violencia-masclista/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/violencia-masclista/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/violencia-masclista/index.html
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.weg148n85g66
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5. PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

  

Educació 
intercultural 

Fer servir el protocol de prevenció, 
detecció i intervenció davant conductes 
d'odi i discriminació en cas de detectar 
situacions de conflicte que impliquin 
discriminació per raó d'origen. Recurs 
B6 (Centre) 

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

http://xtec.gencat.cat/c

a/centres/projeducatiu/
convivencia/protocols/c
onductes-odi-i-
discriminacio/ 
Prevenció, detecció i 
intervenció de 
processos de 
radicalització als 
centres educatius: 
http://educacio.gencat.
cat/documents/PC/Proj
ectesEducatius/PROD
ERAI-CE.pdf  

Claustre Del 12/09/2018 al 30/06/2020  

Educació 
intercultural 

Acceptar la diferencia i la 
interculturalitat dels companys i 
companyes d'escola com una font 
d'aprenentatge intrapersonal i 
interpersonal (Centre) 

* Full de ruta individual Tutors/es Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conductes-odi-i-discriminacio/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conductes-odi-i-discriminacio/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conductes-odi-i-discriminacio/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conductes-odi-i-discriminacio/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conductes-odi-i-discriminacio/
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/PRODERAI-CE.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/PRODERAI-CE.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/PRODERAI-CE.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/PRODERAI-CE.pdf
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5. PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Educació 
intercultural 

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

* Participació en les 
trobades del PEC de 
Ciutat. 

Equip Directiu i Docents Del 02/09/2019 al 30/06/2020  

Educació 
intercultural 

Reflexionar i compartir, a nivell 
col·lectiu, sobre les mesures 
pedagògiques per treballar l'educació 
intercultural tant a nivell curricular com 
de metodologia i organització d'aula. 
Recurs E4 
  

* Taller "Expliquem 
contes en diferents 
llengües maternes a 
educació infantil". Grup 
de treball Projecte 
Vincles del PEC de 
Manlleu. 
* Taller de famílies 
setmanal amb 
dinamització d'una 
docent del centre. 

Claustre Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark=id.nattyd714p8l
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.3baevgcopeud
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5. PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Educació per la 
pau 

Incloure en la carta de compromís 
educatiu els objectius i compromisos 
per a la creació i el manteniment d'un 
entorn de convivència i respecte en el 
centre. Recurs B4 
  

Orientacions per a 
l’elaboració de la 
carta de compromís 
En aquest document 
elaborat pel 
Departament 
d'Ensenyament 
s'ofereixen 
orientacions per a 
l'elaboració de la 
carta de compromís 
educatiu que cada 
centre ha de preparar 
en funció de les 
seves necessitats i 
context. També 
inclou models de 
cartes de compromís 
dels continguts 
comuns i models 
d'addendes de 
continguts específics 
addicionals. 

Equip Directiu Del 01/05/2019 al 12/06/2020  

https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark=kix.v0w9spor66ra
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0046/47b3b709-675a-4693-bf60-5bfcde80f87b/orientacions_carta_compromis.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0046/47b3b709-675a-4693-bf60-5bfcde80f87b/orientacions_carta_compromis.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0046/47b3b709-675a-4693-bf60-5bfcde80f87b/orientacions_carta_compromis.pdf
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5. PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Educació per la 
pau 

Promoure entre les famílies la 
pràctica d'activitats culturals i de 
lleure de l'entorn com un element 
d'arrelament al territori i de cohesió 
social. Recurs A3 
  

* Caminada popular 
d'escola 
* Participació amb un 
carro en el passant 
dels Tres Tombs de 
Manlleu 
* Rua de Carnaval pel 
barri de l'escola, amb 
la participació de tota 
la comunitat educativa 
(Famílies, Associació 
de Veïns, Ajuntament, 
Escola...) 
* Sopar comunitari de 
final de curs 

AMPA i Equip Directiu Del 01/09/2020 al 31/07/2021  

Educació per la 
pau 

Revisar les NOFC per tal de garantir 
que recollim normes clares que 
garanteixin el respecte als drets i el 
compliment dels deures de l'alumnat. 
Recurs B3 
  

Model del NOFC: 
En aquest web, es pot 
consultar les NOFC 
de l'Institut Ramon 
Turró i Darder de 
Malgrat de Mar, que, a 
l'apartat referent a 
recursos humans, 
recullen tant els drets 
com els deures de 
professors, alumnes, 
famílies i PAS. 

Equip Directiu Del 01/09/2020 al 31/07/2021  

https://docs.google.com/document/d/1vPqzpGhrTAhNzpvIu1kl26u5-_JatGHH0Bkrhrv4t1k/edit#bookmark=kix.poanymju2ldf
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark=kix.wyqbon2yyq7c
http://agora.xtec.cat/iesmalgrat/moodle/pluginfile.php/203301/mod_resource/content/2/NOF-2016-2017.pdf
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5. PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Educació per la 
pau 

Utilitzar els recursos i les orientacions 
del web Família i Escola, Junts x 
l'Educació referents a l'educació en 
valors i orientar-ne l'ús. Recurs A1 
  

Família i Escola: Junts 
X l’Educació. En 
aquest espai web per a 
les famílies del 
Departament 
d’Educació es permet 
als centres promoure la 
participació i el 
compromís de les 
famílies. Entre els 
recursos que s’ofereix 
destacar l’apartat 
Educació en valors.  

Comissió web Del 01/09/2020 al 31/07/2021  

https://docs.google.com/document/d/1vPqzpGhrTAhNzpvIu1kl26u5-_JatGHH0Bkrhrv4t1k/edit#bookmark=kix.4d5yv84bp94u
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5. PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Educació per la 
pau 

Utilitzar els recursos i orientacions que 
ofereix el web Família i Escola. Junts x 
l'Educació referents al seguiment i 
acompanyament escolar i l'educació en 
valors dels fills, i orientar-ne l'ús. Recurs 
E2 
  

Web Família i Escola: 
Junts per l’Educació. 
En aquest web del 
Departament 
d’Educació per a 
famílies, trobareu la 
sessió Temps de 
família amb 
orientacions i recursos 
per treballar amb les 
famílies, la importància 
de la comunicació en 
les relacions personals. 

Entre els recursos que 
ofereix destaquen els 
apartats: Seguiment i 
acompanyament 
escolar a casa i 
Educació en valors.  

Claustre Del 14/09/2020 al 19/06/2020  

 Estructura i gestió 
de recursos 

Afavorir en el marc horari l'espai de 
coordinació entre el professorat 
(reunions d'equip docent, reunions 
departamentals, etc.). Recurs C2 
  

* Espais de coordinació 
en la confecció dels 
horaris  

Equip Directiu Del 01/06/2019 al 31/08/2019  

https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.3avnlkhfummo
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.3avnlkhfummo
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/acompanyament-escolar-casa/seguiment-acompanyament-escolar-casa/
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/acompanyament-escolar-casa/seguiment-acompanyament-escolar-casa/
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/acompanyament-escolar-casa/seguiment-acompanyament-escolar-casa/
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/educar-creixer-en-familia/educacio-valors/
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark=kix.csvezh7zrix2
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5. PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Estructura i gestió 
de recursos 

Afavorir l'ús del pati i l'esbarjo com un 
espai educatiu (organitzar activitats 
esportives, jocs o altres dinàmiques de 
grup). Recurs D5 
  

* Projecte el Pati que 
volem 

Equip Directiu i Claustre Del 01/09/2019 al 30/06/2020  

Estructura i gestió 
de recursos 

Col·laborar amb l’administració local en 
l'elaboració de projectes d'àmbit 
comunitari (projecte de convivència, 
educació en valors, etc.). Recurs B1 
  

* Participació en 
l'elaboració del 
Projecte Educatiu de 
Ciutat 

Equip Directiu i Claustre Del 01/09/2019 al 30/06/2020  

Estructura i gestió 
de recursos 

Col·laborar en l'elaboració d'un mapa 
de recursos de la zona. Recurs E1 
  

* Comissió XIAM: 
Recull dels recursos a 
la seva WEB 

Directora Del 01/09/2019 al 30/06/2020  

Estructura i gestió 
de recursos 

Dedicar els primers dies de classe a 
treballar aquelles rutines, tant 
organitzatives com convivencials, que 
afavoreixin l'aprenentatge (encarregats, 
delegats, el lloc destinat a cada cosa...). 
Recurs A1 
  

* Rutines esmentades 
en els documents 
Acords de Cicle 

Claustre Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark=kix.uyhsrwmgu0kh
https://docs.google.com/document/d/1mNCW9ml6YMprmpxvZ64DZiTL1bNjhM1OxttdzcWH7C0/edit#bookmark=kix.bl837sdx1q81
https://docs.google.com/document/d/1mNCW9ml6YMprmpxvZ64DZiTL1bNjhM1OxttdzcWH7C0/edit#bookmark=kix.33vd44v4900x
https://docs.google.com/document/d/14GL1dwfuqN_8E7BY4CJeqQdVk6iGKWHv-3BeL00gXwg/edit#bookmark=kix.9cxje2cp4nz5
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5. PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Estructura i gestió 
de recursos 

 Distribuir l'alumnat a l'aula tenint en 
compte les relacions individuals i 
grupals detectades a partir de 
l'elaboració de sociogrames, 
dinàmiques de grup, etc. Recurs B1 
  

* Distribució de 
l'alumnat a l'aula 
utilitzant el recurs dels 
sociogrames del 
programa GRODE 

Tutors/es Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

Estructura i gestió 
de recursos 

Distribuir les matèries de manera 
equilibrada en les franges horàries per 
afavorir l'aprenentatge. Recurs C1 
  

* Distribució 
equilibrada de les 
matèries en la 
confecció dels horaris  

Equip Directiu Del 01/06/2019 al 31/08/2019  

Estructura i gestió 
de recursos 

Establir en el marc horari el temps i 
l'espai necessaris per a la coordinació 
dels diversos professionals que 
treballen en el centre (comissió de 
convivència, comissió d'atenció a la 
diversitat, comissions mixtes, etc.). 
Recurs C3 
  

* Espais de coordinació 
en la confecció dels 
horaris  

Equip Directiu Del 01/06/2019 al 31/08/2019  

 Estructura i gestió de 
recursos 

Organitzar l'aula en funció dels mètodes 
d'aprenentatge que emprem (tutoria 
entre iguals, treball d'investigació, grups 
interactius...). Recurs B2 
  

* Organització de l'aula 
per poder treballar 
cooperativament 

Tutors/es Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

https://docs.google.com/document/d/14GL1dwfuqN_8E7BY4CJeqQdVk6iGKWHv-3BeL00gXwg/edit#bookmark=kix.dus9x2e2wkoj
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark=kix.2i5twz7lxuox
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark=kix.qvrti8ofm7hc
https://docs.google.com/document/d/14GL1dwfuqN_8E7BY4CJeqQdVk6iGKWHv-3BeL00gXwg/edit#bookmark=kix.32qb4y4vd2jw
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 
 Estructura i gestió de 
recursos 

Proposar canals de relació i coordinació 
entre les associacions de pares i mares 
d'alumnes de diferents centres per 
fomentar l'intercanvi d'experiències i 
l'aprenentatge en xarxa. Recurs A2 
  

* XarxaAMPA de 
Manlleu 

AMPES de Manlleu Del 01/09/2019 al 31/07/2020  

Gestió i resolució 
positiva dels 
conflictes 

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 
  

Projecte de 
Convivència 
>Recursos: 
http://xtec.gencat.cat/c
a/centres/projeducatiu/
convivencia/recursos/ 

Claustre Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

Gestió i resolució 
positiva dels 
conflictes 

 Donar a conèixer a les famílies les 
Normes d'organització i funcionament 
de centre (NOFC) i les conseqüències 
previstes pel seu incompliment 
(mesures correctores i sancions). 
Recurs A1 
  

* Document de les 
NOFC penjades a la 
pàgina web i 
consultables 

Equip directiu, docents i 
comissió web 

Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

https://docs.google.com/document/d/1mNCW9ml6YMprmpxvZ64DZiTL1bNjhM1OxttdzcWH7C0/edit#bookmark=kix.u8uftxnsswp8
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.h7nz4p8u0tpy
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.h7nz4p8u0tpy
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/
https://docs.google.com/document/d/15FFqrcktrTK-z6bFlnIZG8eZQuFckRMmvg_BOzHb6JU/edit#bookmark=kix.7baj4sn0333i
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Gestió i resolució 
positiva dels 
conflictes 

 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 estimular la implicació de 
les famílies i els alumnes del cicle 
superior d'educació primària i de 
l'educació secundària en el procés 
educatiu. Recurs J1 
  

Orientacions per a 
l'elaboració de la carta 
de compromís 
educatiu: 
http://xtec.gencat.cat/w
eb/.content/alfresco/d/d
/workspace/SpacesSto
re/0046/47b3b709-
675a-4693-bf60-
5bfcde80f87b/orientaci
ons_carta_compromis.
pdf  

Equip Directiu Del 01/09/2019 al 19/06/2020  

Gestió i resolució 
positiva dels 
conflictes 

Recollir informació i comunicar-se amb 
les famílies d'alumnes implicats en 
conflictes lleus o que tinguin conductes 
disruptives per tal de fer-les copartícips 
en la seva gestió i resolució. Recurs A2 
  

* Full de ruta individual 
per recollir els 
conflictes lleus per 
informar a les famílies 

Tutors/es Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.xfm6bqppq2kw
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0046/47b3b709-675a-4693-bf60-5bfcde80f87b/orientacions_carta_compromis.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0046/47b3b709-675a-4693-bf60-5bfcde80f87b/orientacions_carta_compromis.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0046/47b3b709-675a-4693-bf60-5bfcde80f87b/orientacions_carta_compromis.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0046/47b3b709-675a-4693-bf60-5bfcde80f87b/orientacions_carta_compromis.pdf
https://docs.google.com/document/d/15FFqrcktrTK-z6bFlnIZG8eZQuFckRMmvg_BOzHb6JU/edit#bookmark=kix.5wq8d98syl25
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Educació 
socioemocional 

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 
  

Projecte de 
Convivència 
>Recursos. En aquest 
espai de la XTEC 
trobareu les 
orientacions i un 
model de fitxa per fer 
arribar les bones 
pràctiques que en 
matèria de convivència 
es desenvolupen en 
els centres educatius 

Claustre Del 01/01/2020 al 19/06/2020  

Educació 
socioemocional 

Fomentar l'aprenentatge de la llengua 
catalana com element de comunicació i 
cohesió social. Recurs B2 
  

* Circulars a les 
famílies amb llengua 
catalana 
* Entrevistes i reunions 
diverses amb llengua 
catalana 

Claustre i Equip Directiu Del 01/09/2019 al 31/07/2020  

Educació 
socioemocional 

Promoure jornades i grups de treball 
amb les famílies per parlar i debatre 
sobre el valor de la comunicació i la 
seva incidència en les relacions 
personals, familiars i socials. Recurs B1 
  

* Tertúlies cafè dins el 
taller de famílies 

Docent del taller de famílies 
i AMPA 

Del 02/03/2020 al 29/05/2020  

https://docs.google.com/document/d/1uiwpKCxlbsPz-Qssj6iRMaoE85FUQ07ZGSY8vqfN1jM/edit#bookmark=kix.heje9ujobbye
https://docs.google.com/document/d/1uiwpKCxlbsPz-Qssj6iRMaoE85FUQ07ZGSY8vqfN1jM/edit#bookmark=kix.heje9ujobbye
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3c4e91bf-522f-40b0-bb64-217bac347b24/model%20fitxa%20bona%20practica_pdc.doc
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.vc572dl3ohsl
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.6b0517xir7ae
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Educació 
socioemocional 

Utilitzar els recursos i les orientacions 
del web Família I Escola. Junts x 
l'Educació referents a l'educació en 
valors i orientar-ne l'ús. Recurs A1 
  

Web Família i 
Escola. Junts x 
l'Educació. En 
aquest web del 
Departament 
d'Ensenyament per 
a famílies, trobareu, 
entre d'altres 
recursos, 
orientacions i 
materials per 
famílies sobre 
l'Educació en 
valors. 

Comissió web Del 14/09/2020 al 21/06/2021  

Educació 
socioemocional 

Utilitzar els recursos i orientacions que 
ofereix el web Família i Escola. Junts x 
l'Educació referents al seguiment i 
acompanyament escolar i l'educació en 
valors dels fills/es, i orientar-ne l'ús. 
Recurs F2 
  

Web Família I Escola 
>Acompanyament 
escolar a casa. En 
aquest web del 
Departament 
d’Educació per a 
famílies, trobareu 
recursos i orientacions 
referents a 
l’acompanyament 
escolar i l’educació en 
valors dels fills/es 
diferenciats per edats.  

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

https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.bl1oda2v1oaf
http://familiaiescola.gencat.cat/ca
http://familiaiescola.gencat.cat/ca
http://familiaiescola.gencat.cat/ca
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/educar-creixer-en-familia/educacio-valors/
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/educar-creixer-en-familia/educacio-valors/
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.t4vxvawcypfn
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/acompanyament-escolar-casa/
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/acompanyament-escolar-casa/
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/acompanyament-escolar-casa/
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Norma Dissenyar en el Pla d'acció tutorial 
activitats que fomentin el valor de les 
normes entre l'alumnat, i el seu 
compromís tant individual com 
col·lectiu. Recurs B6 
  

* Fulls de ruta 
individuals dels i les 
alumnes de primària 
* Activitats de cohesió 
de grup 
*Projecte Pinya 

Equip Directiu i Claustre Del 01/09/2019 al 30/06/2020  

Norma Donar a conèixer a les famílies les 
Normes d'organització i funcionament 
de centre (NOFC). Recurs A2 
  

* Les NOFC de centre 
estan a disposició de 
totes les famílies a la 
pàgina web del centre 

Equip Directiu i Comissió 
WEB 

Del 01/09/2019 al 31/08/2020  

Norma Facilitar la participació dels i les 
alumnes en els consells escolars 
municipals per poder formar part de les 
comissions que treballin les normes 
més genèriques de la ciutat. Recurs C3 
  

* Participació de dos o 
tres representants 
d'escola de 6è curs de 
primària en el Consell 
Escolar Municipal de la 
Infància 

Tutors/es de 6è curs Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

https://docs.google.com/document/d/19SYW1rHzsrcQ2PLRJ5mJBxewbtcbsrEX_nBfptUSoZ0/edit#bookmark=kix.2oadf5z09rg4
https://docs.google.com/document/d/1nPDQEj6I7h4l0QcszeLh-W-C_6X6MRfhSoVRHbPou0E/edit#bookmark=kix.zep6ixngvllg
https://docs.google.com/document/d/1nPDQEj6I7h4l0QcszeLh-W-C_6X6MRfhSoVRHbPou0E/edit#bookmark=kix.42ol6njms4sr
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Norma Incloure en la Programació general 
anual de centre accions per fomentar el 
coneixement de les normes de 
convivència a tota la comunitat 
educativa. Recurs B2 
  

* Objectiu dins de la 
PGA: 
Desenvolupament i 
seguiment del Pla 
d'Acció Tutorial 
(tutories individuals i 
registre en els fulls de 
ruta, treball cohesió de 
grup a l'hora de tutoria, 
revisió full de ruta de 
l'alumne/a) 

Equip Directiu i Claustre Del 01/09/2019 al 30/06/2020  

Norma Promoure l'establiment de normes 
clares, concretes i compartides per 
afavorir la convivència del grup i 
l'aprenentatge a l'aula. Recurs B4 
  

* Projecte de la Pinya 
* Graella de conductes 
i conseqüències 

Equip Directiu i Claustre Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

Educar en el 
respecte 

Acompanyar l'alumnat en el 
reconeixement dels seus límits i 
capacitats. Recurs A2 
  

* Full de ruta individual Tutors/es Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

https://docs.google.com/document/d/19SYW1rHzsrcQ2PLRJ5mJBxewbtcbsrEX_nBfptUSoZ0/edit#bookmark=kix.ckqrs2ntdvyz
https://docs.google.com/document/d/1McDOC2VLotlpquEdmCcrRf2ZMs-OXjiVu2g2b23uCu8/edit#bookmark=kix.jbocj5sbjqoi
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.ofzza09ywthr
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Educar en el 
respecte 

Desenvolupar actuacions que propiciïn 
el respecte i el bon ús dels espais 
públics al voltant dels centres escolars 
(campanyes locals de recollida de 
deixalles, manteniment de jardins, 
apadrinament d'escultures, etc.). 
Recurs C4 
  

Setmana Europea de 
la prevenció de 
residus. En aquest 
espai de l’Agència de 
Residus de Catalunya 
es poden trobar 
orientacions perquè les 
escoles participin en 
diverses activitats en 
aquesta setmana de 
sensibilització que 
s’organitza cada any 
arreu d’Europa. Inclou, 
entre d’altres recursos, 
un catàleg d'accions de 
prevenció: reutilització, 
papers i envasos, 
malbaratament 
alimentari, recollida de 
residus, etc.  
*Reunions de 
Delegats/des verds 
*reciclatge: oli, piles i 
taps. 
*Explicació a Educació 
infantil: El reciclatge 
de l’oli i Dinamització 
del Cap Gros Albert. 
Verd. 

Comissió mediambiental Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

Educar en el 
respecte 

Educar en l'ús responsable de les 
tecnologies de la informació seguint les 
orientacions del Pla TAC (Internet 
Segura). Recurs D3 

* Xerrades/tallers sobre 
internet segura 
proporcionat per 
l'Ajuntament dins el 

Equip directiu, claustre i 
professionals dels tallers 

Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.xl3zazhqv53k
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea/
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea/
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea/
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/prevencio/
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/prevencio/
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.snyufogz5ozs
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

  catàleg d'activitats 
anuals que ofereixen 
als centres de Manlleu 
* Aspecte que es 
contempla a la carta de 
compromís 
* Difusió a les famílies 
sobre la importància de 
l'ús de les tecnologies 
de la informació 

Educar en el 
respecte 

Exigir amb el compliment de les normes 
el respecte al professorat com a principi 
bàsic en l'aprenentatge. Recurs E1 
  

* Graella de conductes 
i conseqüències 

Equip Directiu i Claustre Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

Educar en el 
respecte 

Fer ús de mètodes d'aprenentatge 
cooperatiu (treball d'investigació, 
ensenyament recíproc, aprenentatge 
entre iguals, projectes compartits, etc.) 
per potenciar el valor del respecte entre 
tots els membres del grup. Recurs D2 
  

* Activitats mitjançant 
el treball cooperatiu  

Claustre Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.6ol98mppf4cd
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.clf25lk3zcoo
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5. PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

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 
  

* Assemblees d'inici de 
curs a tots els nivells 
de primària, amb 
l'objectiu de fomentar 
el respecte i la 
convivència a tots els 
nivells. (Projecte de la 
pinya). 

Equip Directiu i Claustre Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

Educar en el 
respecte 

Implicar l'alumnat en el bon ús dels 
materials i la conservació de l'aula 
(càrrecs de responsabilitat, concursos, 
etc.). Recurs F1 
  

* Punts de la pinya 
(Projecte de la pinya) 

Equip Directiu i Docents Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

Educar en el 
respecte 

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

* Programació a la 
PGA de les actuacions 
per promoure 
l'educació en el 
respecte 

Equip Directiu i Claustre Del 02/09/2019 al 30/06/2020  

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.vzqy0ilr1j0c
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.9jvzgx63r0zc
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.bd4m586uqzk0
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5. PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Educar en el 
respecte 

Participar en projectes per despertar el 
valor del respecte a l'entorn i el 
compromís cívic en el nostre alumnat 
(campanyes de sostenibilitat, 
mediambientals, de reutilització i 
reciclatge de materials, campanyes de 
reducció del consum energètic, etc.). 
Recurs F3 
  

*Participació de 
campanyes 
mediambientals 
(Reciclatge oli, piles, 
taps...) 

Comissió mediambiental i 
comunitat educativa 

Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

 Educar en el 
respecte 

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

* Reunions de 
delegats/des 
trimestrals 
* Assemblees d'inici de 
curs 

Equip Directiu, Alumnat i 
Claustre 

Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.dh52qow07h7a
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.jj8p18muenvp
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5. PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Educar en el 
respecte 

Promoure amb l'administració local la 
participació de l'alumnat en el teixit 
educatiu del territori. Recurs C1 
  

* Participació en el 
Projecte CuEmE i 
donatiu de les 
cooperatives de 5è a 
entitats sense ànim de 
lucre 
* Participació dels i les 
delegats/des de 6è en 
el Consell d’Infància 
Municipal de Manlleu 
* Participació d'alumnat 
al Pla Català de 
l'Esport 

Tutors/es de 5è i tutors/es 
6è 

Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

Educar en el 
respecte 

Realitzar activitats tutorials que 
desenvolupin l'autoconeixement de 
l'alumnat. Recurs A1 
  

* Tutories setmanals 
amb el grup classe 

Tutors/es Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

Educar en el 
respecte 

Treballar amb l'alumnat pautes de 
comportament i comunicació que 
garanteixin una actitud de respecte 
envers el professorat. Recurs E3 
  

* Graella de conductes 
i conseqüència a les 
aules de primària 

Tutors/es Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

Educar en el 
respecte 

 Utilitzar les reunions o assemblees de 
l'alumnat per promocionar el respecte 
com a valor bàsic per a la convivència. 
Recurs B5 
  

* Reunions i 
assembles amb 
l'alumnat 

Equip Directiu i Claustre Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.zat9f3n1tgw7
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.fvremtof4yqe
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.74zgmx5f4hv1
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.drkvu37kuvac
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5. PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Participació Col·laborar en l'elaboració de projectes 
de convivència d'àmbit comunitari. 
Recurs C2 
  

* Participació en 
l'elaboració del PEC de 
Ciutat de Manlleu 

Equip Directiu i Mestres Del 01/09/2019 al 31/07/2020  

Participació Fer ús de mètodes d'aprenentatge 
cooperatiu (treball d'investigació, 
ensenyament recíproc, aprenentatge 
entre iguals, el treball cooperatiu, etc.). 
Recurs C1 
  

* Treball cooperatiu a 
les classes 
* Treball de la 
cooperativa a 5è curs 
de primària CuEme 

Equip Directiu i Claustre Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

Participació Preveure temps per a la realització 
d'assemblees de classe, de 
delegats/des de centre i reunions de la 
junta de delegats/des. Recurs C1 
  

* Reunions de 
delegats/es amb 
l'Equip Directiu una 
vegada al trimestre 
* Assemblees per 
nivells amb l'Equip 
Directiu a inici de curs 

Equip Directiu i Claustre Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

Compartir i utilitzar, per part del 
professorat, diferents models de gestió 
positiva de conflictes (la negociació 
informal i formal, l'arbitratge, la 
mediació, etc.). Recurs H1 
  

* Full de ruta de 
l'alumne/a 

Claustre Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

https://docs.google.com/document/d/1HdZ6FP86phGs9Ywp49dBIlMQucL_nSaYuJMBlIIzPRw/edit#bookmark=kix.zibec8xrbz87
https://docs.google.com/document/d/15YKM_6yU1LbUXiM2Ha1Pyp_4eQsekK8J3w_qN3OHLUw/edit#bookmark=kix.1c1k59m908g2
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.czqajcfrf78v
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.7gx3ml3hgn0p
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5. PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

Elaborar protocols consensuats per 
l'equip docent amb orientacions per a la 
gestió efectiva de conflictes a l'aula 
(establiment de límits, advertiments, 
compromisos, etc.). Recurs H3 
  

* Projecte de la Pinya Claustre Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

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 estimular la implicació de 
les famílies en l'educació en la gestió 
positiva dels conflictes. Recurs G2 
  

* Full de ruta de 
l'alumne/a 

Claustre Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

Potenciar el treball cooperatiu i el treball 
per projectes en tots els àmbits del 
centre educatiu per afavorir les 
relacions assertives. Recurs D1 
  

* Utilització del treball 
cooperatiu per portar a 
terme diferents 
activitats del centre 
* Treball per projectes 
a tots els nivells 

Claustre Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

Promoure Projectes de convivència 
d'àmbit comunitari en el marc dels Plans 
Educatius d'Entorn o altres projectes 
socioeducatius. Recurs C1 
  

* Pla Educatiu d'Entorn 
de Manlleu 
* PEC de Ciutat 

Ajuntament i Equip Directiu Del 01/09/2019 al   

https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.i24eeg7f5nbx
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.hjgoij5yj7ah
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.y4xs4glfmj49
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.peq1l3sfg237
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5. PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

Recollir en el PEC de centre l'educació 
en la gestió positiva de conflicte i la 
cultura de mediació. Recurs B1 
  

Projecte educatiu de 
centre de l'Escola 
Bisbe d'Egara de 
Terrassa. En aquesta 
escola el projecte 
educatiu explicita l'ús 
de la mediació com un 
procés de gestió 
positiva de conflictes i 
s'impulsa l'educació en 
la resolució positiva del 
conflicte (pg. 15-16). 

Claustre Del 14/09/2020 al 19/06/2020  

Educar en l'esforç 
i la responsabilitat 

Treball sistemàtic de cada aula en la 
responsabilitat a partir dels reptes 
proposats per part de l'Equip Directiu 
 (Centre) 

* Reptes mensuals de 
convivència 

Equip Directiu i Tutors/es Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

Educar en l'esforç 
i la responsabilitat 

Col·laborar amb els mitjans d'àmbit 
local (ràdio, premsa, televisió) per fer 
difusió d'experiències i bones 
pràctiques d'implicació i compromís. 
Recurs D3 
  

* Participació a Radio 
Manlleu explicant 
diversos projectes 
d'escola  

Tutors/es Del 09/01/2020 al 29/05/2020  

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.irc52qfrqusw
http://escolabisbategara.cat/sites/default/files/PEC%202013_0.pdf
http://escolabisbategara.cat/sites/default/files/PEC%202013_0.pdf
http://escolabisbategara.cat/sites/default/files/PEC%202013_0.pdf
http://escolabisbategara.cat/sites/default/files/PEC%202013_0.pdf
https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark=kix.vrwckhzbrty8
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5. PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Educar en l'esforç 
i la responsabilitat 

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 en el procés educatiu. 
Recurs D3 
  

* Carta de compromís 
de l'escola 
* Full de ruta de 
l'alumne/a 

Equip Directiu i Claustre Del 02/09/2019 al 30/06/2020  

Educar en l'esforç 
i la responsabilitat 

Promoure, amb l'administració local, la 
participació de l'alumnat en el teixit 
educatiu de l'entorn. Recurs C2 
  

* Participació en el 
Consell Municipal de la 
Infància 

Tutors/es de 6è curs Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

Educar en l'esforç 
i la responsabilitat 

Promoure, amb l'administració local, 
projectes comunitaris (Plans educatius 
d'entorn o altres projectes 
socioeducatius). Recurs C1 
  

* Pla Educatiu d'Entorn 
de Manlleu 

Ajuntament i Equip Directiu Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.ex2kwrhvujm0
https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark=kix.wt3qj6mnuqfx
https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark=kix.tyfonb1gk5sw
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5. PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

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 
  

* Cantada de Nadales 
al centre de dia Josep 
Roqué i al Casal Civíc 
Frederica Montseny 
*Representacions 
teatrals al centre de dia 
Josep Roqué, al Casal 
Cívic Frederica 
Montseny i a les llars 
d'infants del municipi  

Claustre Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

Inclusió Incloure, en el marc de l'acció tutorial, 
actuacions de cohesió de grup. Recurs 
A1 
  

* Activitats de cohesió 
de grup durant el curs 

Equip Directiu i Claustre Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

 Inclusió Incorporar els valors de l'escola 
inclusiva en el Projecte educatiu de 
centre. Recurs B1 
  

* Incorporació dels 
valors de l'escola 
inclusiva al PEC 

Equip Directiu i Claustre Del 14/09/2020 al 18/06/2021  

Inclusió Intervenir de manera ràpida i amb 
fermesa per eradicar actituds i 
expressions discriminatòries o 
qualsevol acte de violència. Recurs A3 
  

* Resolució de 
conflictes en el 
moment que es donen 

Claustre Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

Inclusió Recollir en la Carta de compromís 
educatiu aspectes que afavoreixin un 
clima acollidor i inclusiu. Recurs B5 
  

* Recull de 
compromisos 
relacionats amb la 
inclusió 

Equip Directiu i famílies Del 12/09/2019 al 19/06/2020  

https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.8jymvqtzwjgk
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.jcxzxrfxdb3j
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.jcxzxrfxdb3j
https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.k0fqbe4xn819
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.xup2ht7t4tii
https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.v4jsnf4thch0
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6. PROTOCOLS  
 

 
 

 Actuació amb menors de catorze anys en situacions de conflicte o comissió d'una infracció penal 

 Intervenció en cas de conflicte greu amb l'alumnat  

 Detecció i intervenció enfront dels NGJOV (Nous Grups de Joves Organitzats i Violents)  

 Maltractament infantil i adolescent 

 Prevenció, detecció i intervenció de processos de radicalització als centres educatius  

 Prevenció, detecció i intervenció davant conductes d'odi i discriminació 

 Prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament i el ciberassetjament entre iguals 

 Prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar a persones LGBTI 

Prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del  
Departament d’Ensenyament  

 Prevenció, detecció i intervenció davant la violència masclista entre l’alumnat   

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

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflicte-comissio-infraccio-penal/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflictes-greus/index.html
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/Protocol_NGJOV.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/maltractament-infantil-adolescent/index.html
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/PRODERAI-CE.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conductes-odi-i-discriminacio/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/Protocols/Protocol_prev_situacions_violencia_centres.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/Protocols/Protocol_prev_situacions_violencia_centres.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/violencia-masclista/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/absentisme/index.html
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7. INDICADORS 
 

  
Objectiu específic Indicadors 

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

• Existència d'una diagnosi sobre la situació 
de la convivència al centre 
• Relació de sectors participants en la 
diagnosi 
  

 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. 
  

• Comunicació a cada sector de la comunitat 
escolar de la necessitat d'elaborar un projecte 
de convivència 
  

 1.3. Crear els espais necessaris per 
afavorir la participació dels diferents 
sectors de la comunitat en 
l'elaboració del projecte. 
  

• Participació dels diferents sectors de la 
comunitat educativa en l'elaboració del 
projecte de convivència 
* Reunions trimestrals de delegats/es de 
primària 
  

2.1. Potenciar les competències 
socioemocionals. 
  

• Inclusió en les programacions d’aula 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 la pau al pati, pràctiques 
restauratives, projecte pinya, 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: projecte pinya, assignatura 
educació en valors 
• Relació d'actuacions que promouen l'ajuda 
entre iguals en el centre: treball cooperatiu, 
padrins lectors, Pla Català de l’Esport... 
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7. INDICADORS 
 

  
Objectiu específic Indicadors 

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 
• Existència d'espais perquè els delegats/des 
dels alumnes participin en l'elaboració de les 
normes de 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.) 
• 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: treball cooperatiu, treball per 
projectes 
• Relació d'accions orientades a fomentar el 
coneixement mutu (projecte pinya) 
  

3.5. Prevenir l'absentisme i facilitar 
la reincorporació de l'alumnat 
absentista 
  

• Índex d'absentisme 
• Índex d'abandonament escolar 
• Existència d'un protocol de centre de 
prevenció, detecció i intervenció sobre 
absentisme amb actuacions específiques per 
a l'alumnat que s'hi incorpora (AGIRE) 
• Existència d'un protocol d'absentisme i 
acompanyament a l'escolarització d'àmbit 
comunitari en coordinació amb l'administració 
local i altres serveis (AGIRE) 
  

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 extraescolars en el centre educatiu i 
fora del centre 
  

4.1. Portar a terme actuacions per 
fomentar el valor del diàleg i la 
gestió positiva dels conflictes 
 (Centre) 

* Relació d'actuacions portades a terme en el 
centre 
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7. INDICADORS 
 

  
Objectiu específic Indicadors 

5.2. Formar les persones perquè 
siguin capaces d'informar-se, 
entendre i analitzar críticament 
situacions de conflicte social, de 
violència i de pau. 
  

• Incorporació en el currículum de continguts 
sobre els drets humans i la comprensió crítica 
del món 
  

5.3. 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 de pautes d'organització dels 
espais per afavorir la convivència 
  

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. 
  

• Existència de la comissió de convivència en 
el Consell Escolar 
• Existència de delegats i delegades de les 
aules de primària 
• Existència de coordinació periòdica de 
l'equip directiu amb l'AMPA 
  

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

• 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. WEBGRAFIA 
 

 Circuit simplificat d’intervenció i Protocols per a la millora de la convivència: 
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols 
 

 Protocols per a la millora de la convivència: 
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols 

 

 Aplicatiu per elaborar el projecte de convivència: Portal de centre/ programes 
educatius/projecte de convivència: 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2012010:3:4146526
20507344::::: 

 

 Escola i família. Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació: 
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici
/PCPProjectesEducatius/PCPEscolaFamilia 

 

 Família i Escola. Junts x l’Educació. Generalitat de Catalunya: 
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/  
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http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici/PCPProjectesEducatius/PCPEscolaFamilia
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici/PCPProjectesEducatius/PCPEscolaFamilia
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/

