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PROJECTE CONVIVÈNCIA L’ERA DE DALT
1.INTRODUCCIÓ
El document PROJECTE de CONVIVÈNCIA que a continuació presentem és
l’instrument on es reflecteixen les accions que el centre docent desenvolupa per
capacitar tot l'alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la
gestió positiva dels conflictes. Forma part del Projecte Educatiu de Centre.
L'escola és el reflex de la societat i, alhora, un espai privilegiat on tots els ciutadans
i ciutadanes adquireixen uns coneixements i uns hàbits de socialització i de relació
amb els altres.
Aquestes accions han d'anar adreçades a la millora de la convivència a l'aula, al
centre o a l'entorn, en el benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits
d'intervenció afavoreix la transferència d'aprenentatges, valors, actituds i hàbits
relacionals. També recull els mecanismes que el centre estableix a l'hora de
resoldre els conflictes i de crear una atmosfera de treball i convivència segura i
saludable.
Els continguts del PdC inclou:
• La contextualització del centre.
• La diagnosi de la situació de la convivència del centre amb els punts forts i
febles, així com les seves necessitats.
• Els objectius específics i generals.
• Les actuacions previstes
• La concreció de les mesures i/o protocols de prevenció, detecció i
intervenció educatives.
• Indicadors
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2. DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ
DADES DEL CENTRE
Codi:
Nom:
Titularitat:
Adreça:
Telèfon:
Adreça Electrònica:

08030421
L'Era de Dalt
Públic
c. Andreu Molera, 5
938870901
a8030421@xtec.cat

CONTEXTUALITZACIÓ

L'ERA DE DALT, s'estrena el gener del 1988, fruit del creixement de l'alumnat i del
deteriorament de les instal.lacions de l'antiga escola CARTERINA FIGUERAS. A
l'any 1927 es construeix a Tona l'edifici de l'escola pública CATERINA
FIGUERAS, al peu de l'antiga carretera N 152 (de Barcelona a Puigcerdà). Aquest
grup escolar és una construcció de l'arquitecte Manuel Gausa i Raspall; és un
conjunt arquitectònic noucentista de línies clàssiques, equilibri de línies rectes i
corbes, amb acomodacions de fang i esgrafiats.
A l'any 1972 i per manca d'espai , una part dels seus alumnes es traslladen als
locals de l'antiga fàbrica de plàstics, situada al c/ Sant Andreu, n.9; a l'any 1980,
aquests alumnes es traslladen a uns locals dins de l'ajuntament del poble.
A l'any 1981 es fa la donació, per part de la "Trilladora Tonense" dels terrenys de
l'Era per ubicar-hi la nova escola, a l'any 1982 ja hi ha construïdes dues aules de
d'educació infantil.
A l'any 1983, degut a l'augment de la matriculació, es fa necessària la construcció
d'un "aulari", que s'ubica a les afores del poble, en un lloc despoblat i una mica
apartat, que consta de 6 aules, una biblioteca i un laboratori, quedant els alumnes
repartits entre l'antic edifici i l'aulari.
El curs 1983-84 s'hi instal·len dues cargoles i a partir de llavors l'Escola Pública
queda dividida en tres parts o edificis ben distants l'un de l'altre: 1 Escola vella (c/
Antoni Figueras); 2 Escola de l'ERA ( c/ de l'Era); 3 Escola de la Suïssa (Passeig
de la Suïssa).

Finalment, el 27 d'octubre de l'any 1986 comencen les obres de la nova escola
pública, emplaçada al c/ de l'Era, actualment c/ Andreu Molera n.5.
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Els nostres alumnes procedeixen majoritàriament de famílies nascudes a
Catalunya, concretament el 64%. El 16% són nascudes a altres comunitats de
l'estat espanyol i un 20% són nascudes a altres països. Actualment hi ha un perfil
divers pel què fa el nivell socioeconòmic de les famílies de l'escola. El 20% del
global de les famílies té un nivell socioeconòmic desfavorable mentre que la resta
tenen un perfil de classe mitja treballadora. Principalment treballen al sector de la
indústria alimentària (càrnia) i de la metal.lúrgica. Respecte al context del centre,
cal destacar que la nostra escola ha crescut els últims anys pel què fa a l'índex de
diversitat significativa, actualment un 6.6% (3.4 punts per sobre la mitjana de
Catalunya).
Treballem l'educació inclusiva afavorint que tots els recursos (de persones) que
tenim a l'abast, puguin atendre la diversitat dins l'aula amb el seu grup classe. Pel
que fa als usos lingüístics de les nostres famílies; a nivell oral la majoria de mares
i pares entenen el Català, concretament un 83%, el parlen un 72% i l'escriuen un
56%. El català és la llengua d'ús habitual (llengua vehicular) per relacionar-se a
dins de l'àmbit escolar i de comunicació amb les famílies i l'entorn proper.

3. DIAGNOSI- RESULTATS
3.1 Absentisme
Punts molt forts

Afavorim un procés d'autoaprenentatge en relació amb l'absentisme.
Desenvolupem estratègies i actuacions per intervenir davant situacions
d'absentisme escolar.
Disposem de mecanismes per a la prevenció de l'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.
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Sensibilitzem el claustre en la importància d'intervenir amb rapidesa i de
forma coordinada davant situacions d'absentisme.
Treballem la prevenció de l'absentisme.

Punts forts

Incorporem el principi general del dret i el deure a l'escolarització en el
Projecte educatiu i a la resta de documents del centre.
Preveiem activitats d'acollida i adaptació per a l'alumnat que s'incorpora
després d'un període d'absentisme.
Recollim en les NOFC una normativa clara i eficient referent a l'abordatge
integral de l'absentisme.

Punts febles

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.
Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en la lluita contra
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.
Disposem d'un protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre
absentisme.

Punts molt febles

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.
Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió i resolució
de casos d'absentisme.
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3.2 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 una imatge acollidora del centre.

Punts forts

Preveiem actuacions per afavorir el coneixement mutu i facilitar la cohesió
del grup.
Disposem de mesures per informar i acompanyar el professorat o altres
professionals que intervinguin per primer cop a l'aula (reunions de cicle i
mestre tutor de mestre nou i Pla d’acollida per mestres).

Punts febles

Acompanyem les noves famílies en el coneixement de l'entorn.
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 d'estratègies concretes per facilitar l'acollida de les famílies en
l'àmbit de l'aula (reunió famílies, Dinantia, reunió tutora).
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.
Establim propostes d'actuació específiques per realitzar l'acollida de les
noves famílies (Escola de mares).
Establim propostes d'actuació específiques per realitzar l'acollida del
professorat nou, PAS i d'altres professionals (Pla d’acollida de mestres
nous).
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Formem la comunitat escolar en destreses i coneixements per dur a terme
una bona acollida (Pla de formació de cursos per a mestres).
Preveiem mesures específiques per facilitar l'acollida dels alumnes nous al
seu grup classe (company/a tutor, Aula d’acollida).
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 molt febles

Avaluem el funcionament del pla d'acollida i ho recollim en la memòria
anual del centre.
Col•laborem en la creació de projectes que afavoreixen la integració en
l'entorn social (Projecte 360).
Establim propostes d'actuació específiques per realitzar l'acollida de
l'alumnat.
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.
Tenim mecanismes específics per acollir l'alumnat nouvingut.

3.3 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.
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Ens coordinem amb les entitats de l'entorn per promoure la coeducació.
Formem la comunitat escolar en coeducació, en la prevenció de la violència
masclista o per raons d'identitat de gènere, expressió de gènere o orientació
afectivosexual.
Garantim un ús no sexista dels espais del centre.
Incorporem la coeducació i la prevenció de la violència masclista o
homòfoba als diferents documents de 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.
Recollim i divulguem les bones pràctiques realitzades en coeducació.
Sensibilitzem el claustre sobre la importància d'una acció educativa que
potenciï la igualtat d'oportunitats entre nois i noies.

Punts forts

Incorporem l'enfocament coeducatiu als continguts curriculars.
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 (Projecte 360).

Punts febles

Disposem d'una estructura organitzativa que afavoreix el treball de la
coeducació en el centre.
Participem en xarxes de centres que treballen en la coeducació i en la
prevenció de la violència masclista o per motius d'orientació afectivosexual,
identitat de gènere i expressió de gènere (Escola Nova 21).
Planifiquem estratègies de prevenció de les desigualtats de gènere i
relacions d'abús de poder.
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Sensibilitzem i orientem les famílies, sempre que calgui i en casos
concrets, en la necessitat d'educar els seus fills i filles en la coeducació i en
la prevenció de la violència masclista o per motius d'orientació
afectivosexual, identitat de gènere i expressió de gènere.
Implementem els protocols per a la millora de la convivència elaborats pel
Departament d'Educació.

Punts molt febles

Avaluem el funcionament dels processos i actuacions del projecte
coeducatiu i ho recollim en la memòria anual del centre.
Disposem d'estratègies per implicar les famílies en la necessitat del treball
en la coeducació i en la prevenció de la violència masclista.

3. 4 Comunicació
Punts molt forts

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 les administracions locals.
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.
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.
Fem de les reunions espais de comunicació efectius i d'aprenentatge
organitzatiu.
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Sensibilitzem el claustre sobre la importància dels processos comunicatius
en el centre educatiu.

Punts forts

Aprofitem els recursos de l'entorn.
Disposem de sistemes d'informació i comunicació digitals.
Recollim en els documents de centre la política educativa del centre.
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 ( avaluem Dinantia, escola de mares, etc).

Punts febles

Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn la
comunicació dins del Pla de Formació de centre (Cursos de creixement
personal).
Potenciem les xarxes de suport entre iguals per facilitar la comunicació.

Punts molt febles

Disposem d'espais i canals de comunicació amb altres centres per
intercanviar experiències i pràctiques.
Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de la
comunicació.

3.5 Conflictes greus
Punts molt forts

Analitzem amb els alumnes els conflictes esdevinguts a l'aula per
facilitar-ne un procés d'autoaprenentatge.
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Analitzem i fem un seguiment dels casos de conflictes greus per facilitar un
procés d'autoaprenentatge en el centre.
Desenvolupem estratègies per detectar qualsevol fet susceptible de ser
considerat com a conflicte greu.
Detectem els conflictes greus que esdevenen a l'aula.
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.
Impliquem les famílies en la gestió i resolució dels conflictes greus amb
l'alumnat.
Intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte greu.
Recollim en les NOFC una normativa clara i eficient referent a les faltes
greument perjudicials per a la convivència en el centre.
Sensibilitzem el claustre en la necessitat d'implicar tota la comunitat
educativa enfront els conflictes greus.
Treballem amb l'alumnat la prevenció i la gestió positiva dels conflictes a
l'aula.

Punts forts

Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en la 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.

Punts febles

Ens coordinem amb l'administració local i altres agents territorials per dur a
terme actuacions concretes per combatre situacions de risc i conflictes
externs (Assistents socials, tècnica d’educació, etc)
Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l'entorn
escolar per promoure accions que facilitin la convivència.
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Formem la comunitat educativa en tècniques i destreses de gestió i
resolució de conflictes 8Cursos de resolució de conflictes).
Implementem els protocols d'àmbit convivencial elaborats pel Departament
d'Educació, en cas de necessitat.

Punts molt 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.

3.6 Educació intercultural
Punts molt 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.
Participem en programes socioeducatius de l'entorn.
Plantegem el currículum de les diferents àrees i matèries des d'una
perspectiva intercultural.
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.
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.

Punts forts
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Establim propostes d'actuacions específiques a l'alumnat per conèixer i
respectar la diversitat social i cultural i per promoure les relacions
interpersonals.
Gestionem la diversitat de creences i manifestacions culturals de l'alumnat i
les seves famílies.

Punts febles

Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació intercultural i ho
recollim en la memòria anual del centre.
Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus fills
en el valor de la interculturalitat (Escola de mares i pares).

Punts molt febles

Coneixem i participem en xarxes de centres que promouen els valors de
l'educació intercultural (Escola Nova 21, xerrada intercultural magrebina).
Formem el professorat per a l'adquisició de la competència intercultural.

3.7 Educació per la pau
Punts molt 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.
Estimulem el compromís personal de l'alumnat en els valors de l'educació
per la pau.
Incorporem continguts d'educació per la pau en el currículum de les
diverses àrees.
Recollim i difonem les bones pràctiques i els recursos utilitzats per
promoure la cultura de la pau i els drets humans.
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Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus fills
en la pau i el respecte als drets humans.
Utilitzem estratègies
convivencials.

i

metodologies

que

afavoreixen

els

valors

Punts forts

Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies a través de
l'acció tutorial en l'educació per la pau.
Establim propostes d'actuació específiques per fomentar l'educació per la
pau i els drets humans entre l'alumnat.
Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació per a la pau i els
drets humans en els processos educatius.

Punts febles

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 (Projecte 360).
Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn la cultura
de la pau i el coneixement dels drets humans.
Promovem accions i estratègies per fomentar l'educació per la pau i la
divulgació dels drets humans entre els membres de la comunitat escolar
( Projecte alumnes 6è Drets Humans).
Recollim en els documents de centre el valor de l'educació per la pau.

Punts molt 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.
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3.8 Estructura i gestió de recursos
Punts molt forts

Apliquem criteris pedagògics en la confecció d'horaris que facilitin un bon
clima de centre.
Compartim, entre els docents, estratègies d'organització.
Disposem d'espais de comunicació a l'aula que afavoreixen al màxim una
relació positiva.
Establim processos de gestió del coneixement que afavoreixin la millora del
funcionament del centre.
Fem partícep l'alumnat en la gestió i funcionament de l'aula.
Fomentem un
d'aprenentatge.

lideratge

positiu

de

l'alumnat

en

els

processos

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.
Tenim un mapa de recursos de la zona educativa de l'entorn, difonem i
orientem el seu ús.
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.
Fomentem un lideratge positiu del professorat.
Impliquem la família en el funcionament de l'aula.
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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.
Formem part d'alguna xarxa educativa amb l'entorn (Projecte 360).
Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de
l'organització i gestió dels recursos.

Punts febles

Formem la comunitat escolar en organització i gestió de centre (Escola
Nova 21).

Punts molt febles

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

3.9 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.
Impliquem les famílies en la gestió i resolució dels conflictes lleus dels seus
fills i filles.
Intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte.
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Recollim en les NOFC com gestionar i resoldre els conflictes de manera
positiva.
Sensibilitzem el claustre en la necessitat i el compromís, davant els
conflictes lleus, d'implementar estratègies de gestió i resolució positiva dels
conflictes.
Treballem amb l'alumnat la prevenció dels conflictes a l'aula.
Utilitzem la mediació per a la gestió positiva dels conflictes.

Punts forts

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 (Cicle d’infants, Cicles...).

Punts febles

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

Punts molt 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 el professorat en la gestió i
resolució de conflictes en l'àmbit de l'aula (Bosc de Lem, KIT Caixa).
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.
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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.
Potenciem les xarxes de suport entre l'alumnat de l'aula per gestionar
positivament els conflictes entre iguals (Bosc de Lem, tutoria i delegats).
Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió positiva
dels conflictes i la mediació.

3.10 Educació socioemocional
Punts molt forts

Impliquem les famílies en la valoració de la comunicació com a eina per a la
millora de les relacions intrapersonals i interpersonals.
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 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.
Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn
l'educació sociemocional.
Potenciem la competència comunicativa de l'alumnat.
Recollim en els documents de centre la necessitat de treballar els valors de
l'educació socioemocional.
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Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de l'educació
socioemocional (Escola de pares).
Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació socioemocional
en els processos educatius.
Sensibilitzem i orientem
socioemocionalment.

les

famílies en

la

necessitat

d'educar

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.

Punts forts

Promovem accions i estratègies per fomentar l'educació socioemocional i
la comunicació entre els membres de la comunitat escolar.
Coneixem i participem en xarxes de centres que treballin els programa
d'educació emocional i competència social (Escola Nova 21).

Punts febles

Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en l'educació
socioemocional (Carpeta de famílies amb articles, Escola de pares i mares).
Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions
concretes per fomentar l'educació socioemocional entre l'alumnat (Projecte
360).

Punts molt febles

Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació socioemocional
entre la comunitat escolar i ho recollim en la memòria anual del centre.
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3.11 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.
Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixin la interiorització i
acceptació de la norma.
Punts forts

Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en el
compliment de les normes.
Elaborar les normes d'aula amb l'alumnat.
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.
Valorem i revisem periòdicament les normes d'aula.

Punts febles

Formem la comunitat escolar en organització i gestió de centres en relació
amb el clima escolar.
08/10/2020
Pàg. 24

Escola
L'Era de Dalt

Punts molt febles

Avaluem les mesures destinades a fomentar el coneixement i el
compliment de les normes i ho recollim en la memòria anual del centre.
Ens coordinem amb altres centres de l'entorn per intercanviar experiències
i pràctiques sobre l'elaboració i aplicació de la norma.
Impliquem les famílies en l'elaboració, gestió i difusió de la norma (Carta de
Compromís, entrevistes).
Preveiem espais de seguiment i valoració del funcionament de les normes
(CAD, Cicles, tutories).
Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de les normes
de convivència.

3.12 Educar en el respecte
Punts molt forts

Fomentem una actitud de respecte de l'alumnat envers el professorat i
altres professionals del centre.
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.
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.
Promovem accions i estratègies per afavorir el valor del respecte entre i cap
a l'alumnat.
Promovem accions i estratègies per potenciar el respecte de l'alumnat cap
al professorat.
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Recollim el valor del respecte en els documents del centre.
Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus fills
en el respecte.
Treballem el respecte entre l'alumnat des de les diferents matèries
curriculars de manera transversal.
Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen el respecte entre
l'alumnat.
Vetllem perquè l'alumnat tingui cura del material i les instal•lacions.

Punts forts

Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions
concretes per fomentar el respecte i el compromís cívic en el nostre
alumnat.
Promovem accions que potenciïn el coneixement i el respecte envers
l'entorn.
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.
Punts febles

Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en l'educació en
el respecte (Escola de pares i mares i reunions de famílies).
Ens coordinem amb les entitats de l'entorn per promoure el respecte.
Participem en xarxes de centres que promouen el valor del respecte.
Recollim i difonem les bones pràctiques i els recursos utilitzats per
promoure el respecte en la comunitat escolar.

Punts molt febles

Avaluem les mesures i actuacions realitzades en el centre per promoure el
respecte i ho recollim en la memòria anual.
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3.13 Participació
Punts molt forts

Disposem d'estratègies concretes d'aula per facilitar la participació de les
famílies.
Disposem d'estratègies concretes per facilitar la participació de l'alumnat
en la gestió i organització de l'aula.
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.
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.
Potenciem la corresponsabilitat 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.
Sensibilitzem el claustre sobre la importància de la participació i implicació
de la comunitat escolar en els processos educatius.
Tenim en compte els recursos de l'entorn en la tasca educativa.
Utilitzem metodologies que fomentin la participació de l'alumnat.
Punts forts

Establim propostes d'actuació específiques per fomentar la participació del
professorat, PAS i professionals d'atenció educativa en el centre.
Impliquem les famílies en els projectes educatius i les actuacions de
l'entorn.
Avaluem el funcionament de la participació i ho recollim en la memòria anual
del centre (Participació a les reunions, al final del Projecte explicació a les
famílies, formació sobre les reunions per tal que siguin més participatives).

Promovem les xarxes de centre.
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Punts febles

Ens coordinem amb les entitats de l'entorn del centre per promoure la
participació de tots els membres de la comunitat escolar( Projecte 360).
Formem la comunitat escolar en temes de participació dins del Pla de
Formació de centre.
Recollim en els documents de centre els canals i les formes de participació
de la comunitat escolar.
Recollim i difonem les bones pràctiques en participació realitzades en el
centre.

Punts molt febles

Ens coordinem amb l'administració local per promoure la participació de
tots els membres de la comunitat escolar en projectes comunitaris (Projecte
360).

3.14 Educar en la gestió positiva dels conflictes
Punts molt 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 alumnes desenvolupin les competències per conviure i
l'educació en la gestió positiva dels conflictes.
Disposem d'activitats i projectes de centre que promouen 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.
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 mitjancant
estratègies de gestió positiva.
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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.
Utilitzem estratègies i metodologies d'aula que afavoreixen l'educació en la
gestió positiva del conflicte.

Punts febles

Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió positiva
dels conflictes i la mediació.
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 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.
Fem participar la xarxa de suport entre iguals en l'educació de la gestió
positiva dels conflictes ( tutories).
Formem la comunitat educativa en tècniques i destreses de gestió positiva
de conflictes (Cursos d’educació).
Potenciem les xarxes de suport entre l'alumnat per educar la gestió positiva
dels conflictes entre iguals (a la classe).
Implementem els protocols d'àmbit convivencial elaborats pel Departament
d'Educació.

Punts molt febles

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

3.15 Educar en l'esforç i la responsabilitat
Punts molt 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.
Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn l'esforç i
la responsabilitat.
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 forts

Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en l'educació en
l'esforç i la responsabilitat.
Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant del valor de
l'esforç i la responsabilitat.
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Punts febles

Avaluem les mesures destinades a fomentar els valors entre la comunitat
escolar i ho recollim en la memòria anual del centre.
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 (Projecte 360 i Consell d’infants).
Ens coordinem amb les entitats de l'entorn del centre per promoure l'esforç,
la responsabilitat i el compromís cívic.
Establim propostes d'actuació específiques per fomentar el valor de
l'esforç, la responsabilitat i el compromís cívic (El Bosc de Lem i tutoria).
Participem en xarxes de centres que promouen els valors de l'esforç i la
responsabilitat, i el compromís cívic.
Punts molt febles

Recollim en els documents del centre el foment de l'esforc i la
responsabilitat per aconseguir els objectius educatius.
3.16 Inclusió
Punts molt forts

Desenvolupem un currículum inclusiu.
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.
Ens coordinem amb institucions i entitats de l'entorn per promoure una
educació inclusiva.
Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn
l'educació inclusiva.
Recollim en els documents del centre els valors de l'escola inclusiva i les
estratègies que facilitin la seva consecució.
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Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de l'educació
inclusiva.
Sensibilitzem el claustre sobre la necessitat de treballar per una escola
inclusiva que doni resposta a la diversitat de tot l'alumnat.
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 forts

Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació inclusiva entre la
comunitat escolar i ho recollim en la memòria anual del centre.
Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en risc
d'exclusió en el procés escolar i educatiu dels seus fills.
Participem en xarxes de centres que treballen l'educació inclusiva i l'atenció
a la diversitat.
Valorem i integrem tots els membres de la comunitat.

Punts molt febles

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

Objectiu específic

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.

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

3.1 Garantir l'òptima incorporació dels nous membres de
la comunitat escolar.
3.2 Promoure una cultura inclusiva que respecti i valori
les diferències en un marc de valors compartits.
3.4 Potenciar l'educació intercultural.
3.5 Prevenir l'absentisme i facilitar la reincorporació de
l'alumnat absentista.

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

4.1 Sensibilitzar la comunitat escolar en la importància
del valor del diàleg i la gestió positiva dels conflictes.

5. ACTUACIONS PREVISTES
5.1 Valors i actituds
Temes
1 - Coeducació
2 - Educació intercultural
3 - Educació per la pau
4 - Educació socioemocional
5 - Educar en el respecte
6 - Educar en la gestió positiva dels conflictes
7 - Educar en l'esforç i la responsabilitat
8 – Inclusió
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5.1.1 Coeducació
Actuacions
Centre

Aplicar els protocols de prevenció, detecció i intervenció davant
conductes d'odi i discriminació i el d'assetjament escolar a
persones LGBTI en cas de conflicte greu amb l'alumnat per
motius d'identitat de gènere, expressió de gènere o orientació
afectivosexual.Aplicar el protocol de prevenció, detecció i
intervenció enfront conductes d'odi i discriminació en cas de
conflicte greu amb l'alumnat en l'àmbit de la coeducació i la
violència masclista o homòfoba. Recurs D3

Entorn

Programar, conjuntament amb l'AMPA formació per a pares i
mares per tal de compartir experiències i donar continuïtat i
coherència a la tasca coeducadora. Recurs A1

5.1.2 Educació intercultural
Actuacions
Entorn

Garantir que les famílies nouvingudes coneguin el funcionament
del centre i del sistema educatiu català. Recurs A4
Organitzar conjuntament amb les AMPA activitats i jornades que
fomentin la convivència i el coneixement mutu de les famílies
atenent a la diversitat familiar. Recurs A2
Promoure actuacions d'acollida, acompanyament i suport a les
famílies d'origen estranger. Recurs A5

5.1.3 Educació per la pau
Actuacions
Centre

Aprofitar les diades commemoratives per reflexionar sobre la
pau i els drets humans. Recurs C1
Establir en el Pla d'acció tutorial mesures, estratègies i
actuacions per al desenvolupament de la cultura de la pau en el
centre. Recurs B5

5.1.4 Educació socioemocional
Actuacions
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Entorn

Participar en projectes i activitats públiques, conjuntament amb
altres centres, que desenvolupin la capacitat de comunicació de
l'alumnat com un element d'interelació. Recurs C3

5.1.5 Educar en el respecte
Actuacions
Entorn

Col•laborar amb les entitats de l'entorn per promoure accions de
servei comunitari. Recurs D2
Col•laborar en l'elaboració i desenvolupament de projectes
solidaris i cooperatius amb altres centres de l'entorn. Recurs B1

5.1.6 Educar en la gestió positiva dels conflictes
Actuacions
Centre

Impulsar l'intercanvi d'experiències en relació amb l'educació de
la gestió positiva dels conflictes i mediació entre els diferents
equips docents. Recurs H1
Impulsar projectes que fomentin les relacions d'ajuda i
aprenentatge entre iguals (tutoria entre iguals, aprenentatge
entre iguals, apadrinament, etc.). Recurs F2
Incloure activitats relacionades amb l'educació en la gestió
positiva del conflicte i la cultura de mediació en el pla d'acció
tutorial. Recurs B3

5.1.7 Educar en l'esforç i la responsabilitat
Actuacions
Centre

Fomentar la participació del centre en campanyes de solidaritat
que estimulin el compromís cívic. Recurs C5
Implicar la comunitat escolar en la cura i el manteniment del
centre i el seu l'entorn (jornades de manteniment i decoració,
campanyes de reutilització, reciclatge i reducció del consum
energètic, etc.). Recurs C7
Incloure en la Programació general anual de centre accions per
promoure el valor de l'esforç i la responsabilitat. Recurs B2
Incloure en la carta de compromís educatiu la necessitat
d'educar els fills en l'esforc i la responsabilitat. Recurs B4
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5.1.8.Inclusió

Actuacions
Entorn

Col•laborar amb l'administració local en l'elaboració de
projectes de convivència d'àmbit comunitari. Recurs C2
Treballar coordinadament amb els serveis educatius en
relació amb l'alumnat amb necessitats educatives especials
(CRP, EAP, ELIC, CREDA, CREDV, etc.). Recurs C4

5.2. Resolució de conflictes
Temes
1 - Absentisme
2 - Conflictes greus
3 - Gestió i resolució positiva dels conflictes

5.2.1 Absentisme

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

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 millora de l'assistència de l'alumnat en el centre. Recurs
F1

5.2.2 Conflictes greus

Actuacions
Centre
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Implementar els protocols per a la millora de la convivència
elaborats pel Departament d'Educació. Recurs E2

Escola
L'Era de Dalt

5.2.3 Gestió i resolució positiva dels conflictes
Actuacions
Centre

Establir el procés de mediació, sempre que es pugui, com a
estratègia de gestió de conflictes i com a mesura reparadora
o reconciliadora, un cop aplicada una mesura correctora o
una sanció. Recurs E3
Intervenir amb rapidesa i fermesa davant rumors,
prejudicis, provocacions i la utilització de llenguatge
ofensiu. Recurs D4
Recollir en els documents de centre (PEC, PAT, PGA...) les
estratègies de gestió positiva del conflicte que s'aplicaran
davant les irregularitats o faltes comeses per l'alumnat que
afectin la convivència. Recurs B1

Aula

Coordinar-se a nivell d'equip docent respecte a les
actuacions i les estratègies a dur a terme a l'aula. Recurs I3
Donar a conèixer a l'equip docent els protocols
d'intervenció enfront els conflictes lleus i les conductes
disruptives que tenen lloc a l'aula. Recurs I2
Incloure en les reunions d'equip docent l'anàlisi de
conflictes, les possibles causes i les propostes de millora.
Recurs I1

Entorn

Implicar a les famílies en les activitats relatives a la millora
de les relacions.
(Centre)

La Comissió de Convivència del centre analitza, les causes
dels conflictes que es produeixen en l'entorn i fa propostes
d'actuació.
(Centre)

5.3 Organització de centre
Temes
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1 - Acollida
2 - Comunicació
3 - Estructura i gestió de recursos
4 - Norma
5 – Participació

5.3.1 Acollida

Actuacions
Centre

Convocar una reunió a l'inici de curs amb els professionals
que s'incorporen al centre per compartir el projecte educatiu
i els diferents projectes que desenvolupa el centre i facilitar
la seva participació. Recurs H3
Disposar d'un repertori compartit de recursos i materials
didàctics per atendre l'alumnat nouvingut. Recurs F6
Elaborar un horari personalitzat per a cada alumne per
facilitar-ne la incorporació al grup classe. Recurs E3
Establir la persona encarregada de l'acollida dels nous
professionals (professorat, PAS, etc.). Recurs H1
Fer una reunió amb les famílies nouvingudes per rebre-les i
fer-los arribar la informació més rellevant del centre,
adequant-la el màxim possible a les seves necessitats
(traducció, ajuda d'altres famílies i alumnat, etc.). Recurs F2
Preveure el procés de reincorporació d'un alumne després
d'un període d'absència continuat. Recurs E2
Programar l'acollida adaptant-la a les necessitats de
l'alumne (edat, nova incorporació al sistema educatiu català,
moment del curs, etc.). Recurs E1
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Aula

Elaborar un repertori de recursos didàctics per atendre
l'alumnat nouvingut.
(Centre)

Establir un company guia dels nous alumnes per facilitar la
seva acollida. Recurs G1
Preveure el dia d'incorporació dels nous alumnes per tal
que sigui el tutor del seu grup qui faci l'acollida. Recurs A1
Realitzar activitats de treball cooperatiu i d'aprenentatge
entre iguals, en les diferents matèries, per potenciar la
interelació i la integració escolar de tots els alumnes.
Recurs A3
Tenir previst el material necessari, lloc on seure,
company/a, informació pràctica a facilitar, etc. el dia
d'incorporació de nou alumnat. Recurs A4
Entorn

Conèixer els recursos del municipi per a l'acollida i
facilitar-ne la informació a les famílies.
(Centre)

Promoure la participació de les famílies en les activitats
programades per afavorir l'acollida dels nous membres de la
comunitat educativa.
(Centre)

5.3.2 Comunicació

Actuacions
Entorn

Formar part d'una xarxa de centres. Recurs B1

5.3.3 Estructura i gestió de recursos

Actuacions
Centre

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

5.3.4 Norma
Actuacions
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Centre

Promocionar la creació d'òrgans de debat per escoltar les
propostes dels alumnes en l'elaboració de les normes i que
es faciliti la presa de consciència de la seva importància.
Recurs D4

5.3.5 Participació

Actuacions
Centre

Conèixer experiències educatives que potencien la
participació: comunitats d'aprenentatge, servei comunitari,
aprenentatge i servei, etc. Recurs H4
Impulsar les escoles de pares i mares per afavorir la
implicació de les famílies en l'educació dels fills. Recurs H2
Incloure, en el Pla d'acció tutorial, la corresponsabilitat de
l'alumnat en la gestió i l'organització de l'aula. Recurs B5

Entorn

Donar a conèixer a les famílies i l'alumnat les associacions
juvenils i entitats de lleure de l'entorn i orientar-los per
facilitar la seva participació. Recurs D3
Promoure la participació dels membres de la comunitat
escolar en projectes comunitaris (Plans Educatius d'Entorn
o altres projectes socioeducatius, etc.). Recurs C1

08/10/2020
Pàg. 40

Escola
L'Era de Dalt

6.PLANIFICACIÓ
Temes

Absentisme

Absentisme

Acollida

Actuacions

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
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
millora de l'assistència de l'alumnat
en el centre. Recurs F1
Conèixer els recursos del municipi
per a l'acollida i facilitar-ne la
informació a les famílies.
(Centre)
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Recursos
Projecte
Convivència
Recursos

de
>

Protocol
d’àmbit
comunitari
de
prevenció. detecció i
intervenció
davant
situacions d’absentis
me (apartat 7)

Responsables

Temporització

Claustre

Curs escolar

Claustre

Curs escolar

Docent
Treballador/a social

Curs escolar

Escola
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6.PLANIFICACIÓ
Temes

Acollida

Acollida

Actuacions

Recursos

Elaborar un repertori de recursos Crear un dossier
didàctics per atendre l'alumnat amb activitats per
nouvingut.
donar a conèixer la
(Centre)
llengua catalana,
començant
pel
vocabulari
de
l'escola i l'entorn.
Seguir promovent la participació de Escola de mares.
les famílies en les activitats Participació de les
programades per afavorir l'acollida famílies
en
dels nous membres de la comunitat diferents activitats
educativa.
(festes de l’escola,
(Centre)
projectes,
conferències).
Recull explicatiu del
funcionament del
centre
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Responsables

Temporització

Mestre aula d’acollida
LIC

Primer trimestre de cada
curs.

Equip directiu

Segon i tercer trimestre.

Comissió del pla de Primer trimestre
convivència

Escola
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6.PLANIFICACIÓ
Temes

Acollida

Actuacions

Convocar una reunió a l'inici de curs Dossier de
amb
els
professionals
que d’acollida
s'incorporen al centre per compartir docents.
el projecte educatiu i els diferents
projectes que desenvolupa el centre
i facilitar la seva participació.

Acollida

Disposar d'un repertori compartit de
recursos i materials didàctics per
atendre l'alumnat nouvingut. Recurs
F6

Acollida

Elaborar un horari personalitzat per
a cada alumne per facilitar-ne la
incorporació al grup classe. Recurs
E3

Acollida
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Recursos

Establir la persona encarregada de
l'acollida dels nous professionals
(professorat, PAS, etc.). Recurs H1

Horari adaptat

--

Responsables

Temporització

pla
de Docents
Equip directiu

Setembre
A mesura que es vagin
incorporant
nous
professionals.

Mestre
d’acollida
LIC

d’aula

Mestre
d’acollida
LIC
Tutor

d’aula En el moment que arriben
els alumnes

Coordinador de cada En el moment que arriben
cicle
els professionals

Escola
L'Era de Dalt

6.PLANIFICACIÓ
Temes

Acollida

Acollida

Acollida
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Actuacions

Recursos

Fer una reunió amb les famílies
nouvingudes per rebre-les i fer-los Power
arribar la informació més rellevant explicatiu
del centre, adequant-la el màxim
possible a les seves necessitats
(traducció, ajuda d'altres famílies i
alumnat, etc.). Recurs F2
Preveure el dia d'incorporació dels
nous alumnes per tal que sigui el
tutor del seu grup qui faci l'acollida.
Recurs A1
Preveure
el
procés
de
reincorporació d'un alumne després
d'un període d'absència continuat.
Recurs E2

Responsables

Point Equip directiu

Temporització

Setembre

--

Equip directiu
Tutor/a

Quan arribi l’alumne/a

--

Tutor/a
Altres docents

Quan arribi l’alumne/a

Escola
L'Era de Dalt

6.PLANIFICACIÓ
Temes

Acollida

Acollida
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Actuacions

Recursos

Realitzar activitats de treball
cooperatiu i d'aprenentatge entre Treball cooperatiu
iguals, en les diferents matèries, per
potenciar la interelació i la integració
escolar de tots els alumnes. Recurs
A3
Tenir previst el material necessari,
lloc on seure, company/a, informació Grup classe
pràctica a facilitar, etc. el dia
d'incorporació de nou alumnat.
Recurs A4

Responsables

Temporització

Docents

Al llarg de tot el curs

Tutor/a
Docents

Al llarg de tot el curs

Escola
L'Era de Dalt

6.PLANIFICACIÓ
Temes

Coeducació

Actuacions

Recursos

Aplicar el protocol de prevenció, Xerrades
Claustre
detecció i intervenció a persones d’associacions
directiu
LGTBI o davant la violència relacionades
masclista. Recurs D3
Material
per
treballar el tema
Protocol
de
prevenció, detecció i
intervenció
enfront
l'assetjament escolar
a persones LGTBI
(apartat 7)
Protocol
de
prevenció, detecció i
intervenció davant la
violència masclista
entre l'alumnat
(apartat 7)
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Responsables

i

Temporització

Equip

Al llarg de tot el curs

Escola
L'Era de Dalt

6.PLANIFICACIÓ
Temes

Actuacions

Recursos
Responsables
Xerrades per a les
Comunitat educativa
famílies, formació per
al professorat i tallers i
actuacions amb
l’alumnat.

Coeducació

Programar,
conjuntament
amb
l'AMPA formació per a pares i mares
per tal de compartir experiències i
donar continuïtat i coherència a la
tasca coeducadora. Recurs A1

Comunicació

Formar part d'una xarxa de centres. Xarxa Escola Nova Claustre
Recurs B1
21 i Xarxa Osona
Sud
Implementar els protocols per a la Protocol d'intervenció Claustre
millora de la convivència elaborats en cas de conflicte
pel Departament d'Educació. Recurs greu (apartat 7)
E2

Conflictes greus

Educació
intercultural
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Garantir
que
les
famílies
nouvingudes
coneguin
el
funcionament del centre i del
sistema educatiu català. Recurs A4

*Power
Point Equip directiu
explicatiu
del Tutors/es
funcionament del
centre

Temporització

Al llarg de tot el curs

Al llarg de tot el curs

Quan sigui necessari

A la reunió d’inici de curs

Escola
L'Era de Dalt

6.PLANIFICACIÓ
Temes

Actuacions

Recursos

Responsables

Educació
intercultural

Organitzar conjuntament amb les
AMPA activitats i jornades que
fomentin la convivència i el
coneixement mutu de les famílies
atenent a la diversitat familiar.
Recurs A2

Participació de les AMPA
famílies
en Equip directiu
diferents activitats
(festes de l’escola).

Educació
intercultural

Promoure actuacions d'acollida, Seguir
les Equip directiu
acompanyament i suport a les actuacions del pla Tutors/es
famílies d'origen estranger. Recurs de convivencia
A5
Pla d’acollida
Educació per la Aprofitar
les
diades
pau
commemoratives per reflexionar
sobre la pau i els drets humans.
Recurs C1
Educació per la Establir en el Pla d'acció tutorial Videos de la Pau i Tutors
pau
mesures, estratègies i actuacions no violència
per al desenvolupament de la
cultura de la pau en el centre.
Recurs B5
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Temporització

Al llarg del curs

A l’inici de curs o quan
s’incorporin al llarg del curs

Quan sigui necessari

Escola
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6.PLANIFICACIÓ
Temes

Actuacions

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

Recursos

Responsables

Actualment no es
porta
a
terme
(s’havia fet en la
xarxa Osona sud)

Gestió i resolució Implicar a les famílies en les En els Plans de Docents
positiva
dels activitats relatives a la millora de les Formació de Zona
conflictes
relacions.
(PFZ)
s’ofereixen
(Centre)
seminaris
de
coordinació per a
les
persones
coordinadores dels
serveis de mediació
de centre.
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Temporització

Quan es convoquin els
seminaris

Escola
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6.PLANIFICACIÓ
Temes

Actuacions

Gestió i resolució La Comissió de Convivència del
positiva
dels centre analitza, les causes dels
conflictes
conflictes que es produeixen en
l'entorn i fa propostes d'actuació.
(Centre)

Recursos

Responsables

Temporització

Materials i recursos
(contractes,
graelles, etc) per a
facilitar la resolució
de conflictes

Comissió
de
convivència
Docent
EAP (si es dóna el cas)
Equip Directiu

Gestió i resolució Coordinar-se a nivell d'equip docent Gestió
d’aula, Docents
positiva
dels respecte a les actuacions i les reunions de cicle i
conflictes
estratègies a dur a terme a l'aula. Cicles Infants
Recurs I3
Gestió i resolució Donar a conèixer a l'equip docent
positiva
dels recursos d'intervenció enfront els
conflictes
conflictes lleus i les conductes
disruptives que tenen lloc a l'aula.
Recurs I2
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NOFC
Comissió
Materials i recursos convivència
(contractes,
graelles, etc) per a Docents
facilitar la resolució
de conflictes

Quan sigui necessari

Al llarg del curs

de

Al llarg del curs

Escola
L'Era de Dalt

6.PLANIFICACIÓ
Temes

Actuacions

Recursos

Gestió i resolució Establir el procés de mediació, NOFC
positiva
dels sempre que es pugui, com a
conflictes
estratègia de gestió de conflictes i
com a mesura reparadora o
reconciliadora, un cop aplicada una
mesura correctora o una sanció.
Recurs E3

Responsables

Temporització

Equip Directiu
Comissió
convivència

A principi de curs
de

CAD

Gestió i resolució Incloure en les reunions d'equip Reunió de cicle i Docents
positiva
dels docent l'anàlisi de conflictes, les recursos
conflictes
possibles causes i les propostes de
millora. Recurs I1

Quan sigui necessari

Gestió i resolució Intervenir amb rapidesa i fermesa Treball de tutoria
positiva
dels davant
rumors,
prejudicis,
conflictes
provocacions i la utilització de
llenguatge ofensiu. Recurs D4

Quan sigui necessari
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Docents

Escola
L'Era de Dalt

6.PLANIFICACIÓ
Temes

Actuacions

Recursos

Responsables

Temporització

Gestió i resolució Recollir en els documents de centre PGA
positiva
dels (PEC, PAT, PGA...) les estratègies Pla de convivència
conflictes
de gestió positiva del conflicte que
s'aplicaran davant les irregularitats o
faltes comeses per l'alumnat que
afectin la convivència. Recurs B1

Equip directiu
Comissió
convivència

Educació
socioemocional

Participar en projectes i activitats ----públiques, conjuntament amb altres
centres, que desenvolupin la
capacitat de comunicació de
l'alumnat
com
un
element
d'interelació. Recurs C3

Consell d’infants
Equip directiu
Ajuntament
Altres centres del poble

Fer-ho trimestralment

Norma

Promocionar la creació d'òrgans de ----debat per escoltar les propostes dels
alumnes en l'elaboració de les
normes i que es faciliti la presa de
consciència de la seva importància.
Recurs D4

Equip directiu
Delegats de classe

Un cop al trimestre
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A principi de curs
de

Escola
L'Era de Dalt

6.PLANIFICACIÓ
Temes

Actuacions

Recursos

Responsables

AMPA
Ajuntament
Equip directiu
Entitats
-----

Educar
respecte

en

el

Col•laborar amb les entitats de Reunions
l'entorn per promoure accions de
servei comunitari. Recurs D2

Educar
respecte

en

el

Col•laborar en
l'elaboració
i ----desenvolupament
de
projectes
solidaris i cooperatius amb altres
centres de l'entorn. Recurs B1

Participació

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

Docents

Participació

Donar a conèixer a les famílies i Difusió
activitats
l'alumnat les associacions juvenils i extraescolars
entitats de lleure de l'entorn i Beques
orientar-los per facilitar la seva
participació. Recurs D3

AMPA
Ajuntament
Mancomunicat
Plana
Diputació de BCN
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Temporització

Segons convingui

Si s’escau

S’ha fet en el seu moment
(intercanvi Escola Nova
21)

Principi de curs
La

Escola
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6.PLANIFICACIÓ
Temes

Actuacions

Recursos

Responsables

Participació

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

Equip directiu
AMPA
Coordinadors
pedagògics

Al llarg del curs

Participació

Incloure, en el Pla d'acció tutorial, la Pla d’acció tutorial
corresponsabilitat de l'alumnat en la
gestió i l'organització de l'aula.
Recurs B5

Tutors

Al llarg del curs

Participació

Promoure la participació dels Reunions
AMPA
membres de la comunitat escolar en Activitats de treball Ajuntament
projectes
comunitaris
(Plans cooperatiu
Equip directiu
Educatius d'Entorn o altres projectes
Entitats
socioeducatius, etc.). Recurs C1

Educar en la Impulsar l'intercanvi d'experiències Traspàs informació
gestió
positiva en relació amb l'educació de la 6è - ESO
dels conflictes
gestió positiva dels conflictes i
mediació entre els diferents equips
docents. Recurs H1
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EAP
Tutors
EE / ALL
Coordinador
pedagògic Institut

Temporització

Segons convingui

Tercer trimestre
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Temes

Actuacions

Recursos

Responsables

Temporització

Educar en la Impulsar projectes que fomentin les ----gestió
positiva relacions d'ajuda i aprenentatge
dels conflictes
entre iguals (tutoria entre iguals,
aprenentatge
entre
iguals,
apadrinament, etc.). Recurs F2

Tutors

Educar en la Incloure activitats relacionades amb Pla d’Acció Tutorial
gestió
positiva l'educació en la gestió positiva del Bosc de Lem
dels conflictes
conflicte i la cultura de mediació en
el pla d'acció tutorial. Recurs B3

Tutors

Al
llarg
(setmanal)

Educar en l'esforç Fomentar la participació del centre Varis
i la responsabilitat en campanyes de solidaritat que
estimulin el compromís cívic. Recurs
C5

Comunitat educativa

Quan s’escau (llumineta
de Nadal, etc

08/10/2020
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Quan calgui

del

curs
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6.PLANIFICACIÓ
Temes

Actuacions

Recursos

Responsables

Temporització

Educar en l'esforç Implicar la comunitat escolar en la Videos de valors
i la responsabilitat cura i el manteniment del centre i el Xerrades
seu
l'entorn
(jornades
de
manteniment
i
decoració,
campanyes
de
reutilització,
reciclatge i reducció del consum
energètic, etc.). Recurs C7

Claustre
Tutoria

S’està realitzant en el dia
a dia a l’aula (reciclatge
d’escombraries,
reutilització de material
com caixes, tubs de paper
de wc, etc)

Educar en l'esforç Incloure en la Programació general Digitals
i la responsabilitat anual de centre accions per Contes
promoure el valor de l'esforc i la Bosc de Lem
responsabilitat. Recurs B2

Tutoria

Educar en l'esforç Incloure en la carta de compromís Carta
i la responsabilitat educatiu la necessitat d'educar els compromís
fills en l'esforc i la responsabilitat. educatiu
Recurs B4
Inclusió
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Col•laborar amb l'administració Materials
local en l'elaboració de projectes de Digitals
convivència d'àmbit comunitari.
Recurs C2

de Equip directiu
Famílies

Comunitat educativa

Al llarg del curs

A principi de curs

Si s’escau
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6.PLANIFICACIÓ
Temes

Inclusió
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Actuacions

Recursos

Responsables

Treballar coordinadament amb els
serveis educatius en relació amb
l'alumnat
amb
necessitats
educatives especials (CRP, EAP,
ELIC, CREDA, CREDV, etc.).
Recurs C4

Humans externs.
Materials
Coordinacions
Atenció directa

CAD
Tutoria

Temporització

De manera molt regular

Escola
L'Era de Dalt

7. PROTOCOLS DE PREVENCIÓ
7.1. Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar a
persones LGTBI (lesbianes, gais, bisexuals,transgènreres, intersexuals

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/in
dex.html
08/10/2020
Pàg. 58
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7.2 Protocols de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament i el
ciberassetjament entre iguals

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjam
ent-ciberassetjament-entre-iguals/documents/protocol_assetjament-ciberassetjament-entr
e-iguals.pdf

7.3 Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant conductes d’odi i
discriminació
08/10/2020
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http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conducte
s-odi-discriminacio/documents/Protocol_8_prev-det-interv_conductes_odi_discriminacio.pd
f

7.4 Protocol d’actuació amb menors de catorze anys en situacions de
conflicte o comissió d’una infracció penal
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http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflicte-comissio-in
fraccio-penal/index.html

7.5 Protocol d’intervenció en cas de conflicte greu
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http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflictes
-greus/documents/protocol-conflictes-greus.pdf

7.6 Protocol d’actuació de situacions de maltractament infantil i adolescent
en l’àmbit educatiu

08/10/2020
Pàg. 62

Escola
L'Era de Dalt

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/maltractament-infan
til-adolescent/index.html

7.7 Protocol d’àmbit comunitari de prevenció, detecció i intervenció davant
situacions d’absentisme
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http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/absentis
me/documents/protocol-absentisme-ambit-comunitari.pdf
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8. INDICADORS
Objectiu específic

Indicadors

(Centre)

2.1 Potenciar les competències • Inclusió en el currículum d'accions per
socioemocionals.
potenciar
les
competències
socioemocionals de l'alumnat• Inclusió en
el Pla d'acció tutorial d'actuacions per
desenvolupar
les
competències
socioemocionals de l'alumnat• Cursos en
els quals es desenvolupen accions per
formar en competència socioemocional
2.2 Potenciar les habilitats i • Inclusió en el Pla d'acció tutorial
competències necessàries per a la d'actuacions per treballar la gestió
gestió positiva dels conflictes.
positiva
dels
conflictes•
Relació
d'estratègies del centre que afavoreixen
la gestió positiva dels conflictes (racó de
diàleg, servei de mediació, tutoria
compartida, pràctiques restauratives,
etc.)
2.3 Educar infants i joves en el
desenvolupament d'uns valors
instrumentals (respecte, esforc,
responsabilitat, etc.) que els
permetin formar-se com a futurs
ciutadans
responsables
i
compromesos.
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• Relació d'actuacions orientades a
l'educació en valors• Relació d'actuacions
que promouen l'ajuda entre iguals en el
centre
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8. INDICADORS
Objectiu específic

Indicadors

3.1 Garantir l'òptima incorporació • Existència i difusió de protocols
dels nous membres de la comunitat d'acollida de qualsevol membre de la
escolar.
comunitat escolar (alumnat, famílies,
professorat, PAS, etc.)• Us d'enquestes
per valorar el grau de satisfacció del
procés d'acollida, adrecades als diversos
sectors de la comunitat• Relació
d'activitats en el marc de l'acció tutorial
per a l'acollida del nou alumnat (activitats
de presentació del centre, alumnes
padrins, activitats inter-etapes, etc.)•
Existència d'un protocol específic per a
l'acollida de l'alumnat nouvingut i les
seves famílies
3.2 Promoure una cultura inclusiva • Relació d'estratègies metodològiques a
que respecti i valori les diferències l'aula que afavoreixen la interrelació dels
en un marc de valors compartits.
alumnes• Relació d'accions orientades a
fomentar el coneixement mutu• Relació
d'accions per visibilitzar les diferents
cultures existents al centre• Existència
d'una orientació acadèmica i professional
no estereotipada per raons de gènere,
origen o altres condicions personals i/o
socials• Existència d'unes pautes d'ús de
llenguatge inclusiu que donin el mateix
protagonisme a tot l'alumnat
3.4
Potenciar
intercultural.
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l'educació • Incorporació de la perspectiva
intercultural a les àrees o matèries del
currículum• Relació d'accions per
visibilitzar la diversitat existent al centre
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8. INDICADORS
Objectiu específic

Indicadors

3.5 Prevenir l'absentisme i facilitar •
Index
d'absentisme•
Index
la reincorporació de l'alumnat d'abandonament escolar• Existència d'un
absentista
protocol de centre de prevenció, detecció
i intervenció sobre absentisme amb
actuacions específiques per a l'alumnat
que s'hi incorpora.• Existència d'un
protocol d'absentisme i acompanyament
a l'escolarització d'àmbit comunitari en
coordinació amb l'administració local i
altres serveis
4.1 Sensibilitzar la comunitat • Relació d'actuacions de sensibilització
escolar en la importància del valor portades a terme en el centre
del diàleg i la gestió positiva dels
conflictes.
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