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Accions del PDC a l’escola Can manent 

 

Tot seguit es mostren les accions més rellevants que es desenvolupen a Can 

manent en relació als temes del projecte de convivència a l’escola i 

relacionades amb els objectius en el punt 5.2 (objectius PdC) 

 

Accions respecte els valors i actituds:  

    Coeducació  
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Actuacions Recursos Responsables Temporització 
Fomentar la representació 

paritària de l'alumnat en les 

diferents activitats que es 

desenvolupen en el centre 

(representants del Consell 

Escolar, composició grups de 

treball, activitats lúdiques, 

jurats de concursos, etc.).  

 

 

 

 

 

Comissió convivència i tutors aula Fomentar la representació 

paritària de l'alumnat en les 

diferents activitats que es 

desenvolupen en el centre 

(representants del Consell 

Escolar, composició grups 

de treball, activitats 

lúdiques, jurats de 

concursos, etc.).  

 

Garantir que la informació 

del traspàs primària-

secundària reculli les 

actuacions en situacions 

de conductes d'odi i 

discriminació amb 

l'alumnat.  

 Tutors de 6è i cap d'estudis  

Generar espais que 

facilitin el suport entre 

iguals.  

 mestres escola  

Oferir en el Pla de formació 

de centre la formació en 

matèria de coeducació i 

 Ajuntament amb l'empresa 

Filalagulla 

Del 01/10/2018 al 

01/06/2020 
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de prevenció de la 

violència masclista o per 

raons d'identitat de 

gènere, expressió de 

gènere o orientació 

afectivosexual.  

Planificar la distribució dels 

espais del centre per 

afavorir les relacions 

interpersonals i garantir un 

ús no sexista dels espais 

educatius. 

 

Planificar actuacions i fer un 

seguiment de les estones 

d'esbarjo per afavorir les 

relacions entre alumnes. 

Compartir experiències que 

organitzen el pati perquè sigui 

un gran espai de joc en que 

s'afavoreixen les relacions 

entre nens i nenes. 

Comissió de convivència  

Programar activitats en els 

espais del lleure 

(menjador, biblioteca, 

gimnàs, pati, etc.) que 

fomentin la distribució de 

Formació a altres serveis de la 

comunitat educativa 

(menjador escolar, 

extraescolars...) 

Ajuntament amb l'empresa 

Filalagulla 

Programar activitats en 

els espais del lleure 

(menjador, biblioteca, 

gimnàs, pati, etc.) que 

fomentin la distribució 
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rols igualitaris entre 

l'alumnat.  

de rols igualitaris entre 

l'alumnat.  

Promoure la representació 

paritària de l'equip docent 

en els càrrecs de 

responsabilitat i 

representació del centre.  

 Equip directiu i de 

coordinació 

 

Promoure nous models de 

relació igualitaris entre 

dones i homes. 

 

Proposar referents i models 

femenins a l'alumnat. Utilitzar 

un llenguatge inclusiu, 

sensibilització de tota la 

comunitat escolar i actuacions 

a l'aula per incidir directament 

en l'alumnat. 

Comissió convivència i 

mestres. 

 

Realitzar, per part del 

referent de coeducació 

del Consell Escolar, un 

informe valoratiu de les 

actuacions realitzades en 

aquest àmbit, elaborant, si 

escau, propostes de 

 Referent coeducació  
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millora, i incloure'l en la 

memòria anual.  

Recollir el grau de 

satisfacció dels diferents 

agents de la comunitat 

escolar sobre les mesures i 

actuacions del centre en 

l'àmbit de la coeducació.  

Qüestionari on se'ls pregunta 

sobre el seu grau de satisfacció 

quant a la convivència, 

coeducació i altres aspectes 

relacionats amb el centre. 

Equip directiu i  referent 

Coeducació 

 

Actuar reconduint 

actituds quan detectem 

rols o estereotips 

discriminatoris en el grup 

i en els jocs.  

Propostes, actuacions i acords 

reflexionats a la comissió de 

convivència i amb 

el claustre. 

mestres escola  

Concretar en la 

Programació General 

Anual les accions que es 

realitzaran per fomentar 

l'educació igualitària.  

 equip directiu Del 14/09/2020 al 

01/10/2020 

Crear una comissió de 

coeducació.  

Crear la comissió amb mestres 

de les diferents comunitats i 

Equip directiu. mestres i 

referent coeducació 
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famílies. Implicant la comissió 

de convivència del CE 

Elaborar protocols 

d'actuació davant de 

conflictes produïts per 

violència de gènere o per 

motius d'orientació 

afectivosexual, identitat de 

gènere i expressió de 

gènere d'àmbit local.  

Elaborar un document d'escola 

a partir de la reflexió 

d'aquests temes 

Comissió de convivència i 

mestres 

 

Fer jornades d'intercanvi 

d'experiències i estratègies 

al voltant de la 

coeducació.  

Fer claustres pedagògics per 

intercanviar experiències. Fer 

xarxa amb altres centres per 

aconseguir ser un municipi 

coeducatiu. 

claustre de l'escola  

Fomentar l'esperit crític 

de l'alumnat per 

identificar i revisar 

situacions de 

desigualtat, 

discriminacions per raó 

Proposta realitzada a partir de 

la comissió de convivència 

Comissió de convivència i 

mestres 
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sexe, identitat de 

gènere, expressió de 

gènere o per orientació 

afectivosexual.  

Impulsar amb 

l'administració local el 

desenvolupament de Plans 

educatius d'entorn o altres 

projectes socioeducatius.  

Planificar, treballar, compartir... 

amb altres entitats del poble, 

el projecte coeducacio que 

s'està treballant a les escoles 

Ajuntament amb l'empresa Fil a 

l’ agulla 

 

Incloure a les NOFC 

normes claus que 

garanteixin el respecte a 

tothom i la no 

discriminació per raó de 

gènere, d'identitat de 

gènere, d'expressió de 

gènere o per orientació 

afectivosexual.  

S'exposen els trets fonamentals 

de l'escola amb una mirada 

cap a la coeducació 

equip directiu  

Incloure activitats 

relacionades amb la 
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coeducació en el pla 

d'acció tutorial.  

Incorporar en el Consell 

Escolar el referent de 

coeducació per impulsar 

mesures educatives a favor 

de la igualtat i contra la 

violència envers la dona.  

 Referent coeducació Incorporar en el Consell 

Escolar el referent de 

coeducació per impulsar 

mesures educatives a 

favor de la igualtat i 

contra la violència envers 

la dona.  

Incorporar l'ús habitual 

del llenguatge inclusiu i no 

sexista que doni el mateix 

protagonisme a tot 

l'alumnat.  

Un dels objectius és el 

repartiment de les tasques de 

l'escola de manera equitativa 

trencant una dinàmica 

diferenciadora. 

mestres a l'aula  

Potenciar els espais de 

tutoria per establir diàlegs 

sobre el respecte a la 

diferència i l'equitat, i 

reflexionar sobre la 

identitat de gènere i 

l'expressió de gènere.  

Establir pautes per una bona 

acció tutorial. 

mestres a l'aula  
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Potenciar la 

participació dels 

docents en la formació 

de les famílies per tal de 

compartir experiències i 

donar continuïtat i 

coherència a la tasca 

educativa.  

 claustre de l'escola  

Potenciar la tutoria 

individualitzada i la tutoria 

entre iguals per promoure 

la convivència.  

Els mestres a la seva tutoria. 

ATI,s 

mestres escola  

Recollir en el PEC la 

importància de la 

coeducació.  

Establir en el PEC el marc del 

nostre projecte de 

coeducació per una bona 

convivència entre tota la 

comunitat educativa 

Equip de coordinació i 

comissió de convivència 

 

Recollir en la carta de 

compromís elements que 

potenciïn l'educació 

igualitària.  

A la carta de compromís de 

l'escola s'exposen els trets 

fonamentals d'un centre 

coeducador i d'igualtat de 

equip directiu  
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gènere. Document per a la 

reflexió i 

sensibilització. 

Supervisar l'ús correcte 

del llenguatge no sexista 

en els documents de 

centre.  

Establir criteris d'ús igualitari 

del llenguatge a l'hora 

d'elaborar els documents i en 

el llenguatge oral. 

Comissió de convivència  

Treballar la diversitat 

familiar.  

      

 

 

 

 

 

 

 

mestres escola  



PdC. Pla de convivència  

 
 

 


