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  INFORME GLOBAL  

 
1- DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALIZACIÓ 

 

 
DADES DEL CENTRE 

Codi: 43002247 
Nom: Misericòrdia 
Titularitat: Públic 
Adreça: c. Gandesa, 13 
Telèfon: 977310272 

Adreça Electrònica: 

 
CONTEXTUALIZACIÓ 

Qui som: Aquesta escola es declara aconfessional i pluralista que preserva la 
igualtat dels drets de tots els ciutadans davant l'Administració i és 
respectuosa amb les diverses maneres de pensar, oberta a tothom. Es 
rebutja qualsevol acte de discriminació, per raó de sexe, raça o 
creences. Declarem com a objectiu prioritari i en cada curs escolar el 
respecte per tothom en les seves vessants físiques i morals. 

El català és la llengua en que els alumnes faran els seus aprenentatges. 
L'escola vetllarà per adequar els seus mitjants i recursos perquè no es 
produeixi cap tipus de discriminació en l'ús i aprenentatge de les dues 
llengües oficials. 

Es pendran totes les mesures didàctiques per garantir el coneixement 
satisfactori del català i el castellà al finalitzar l'educació primària. 
Es propiciarà el diàleg i el consens entre els professors per tal d'enfocar 
el treball amb una orientació que propiciï l'assoliment de les necessitats 
dels nostres alumnes. 
Orientarem la nostra tasca professional des d'una perspectiva de futur, 
fixant unes pautes consensuades d'actuació metodològica coordinada. 
Fomentarem en tot moment una educació basada en la solidaritat i 
respecte en els altres i sí mateix, el sentit de la llibertat lligat al de la 
responsabilitat, el gust pel traball ben fet i tot allò que suposi el respecte 
a tots els drets de les persones. 

Donarem caràcter i importància als procediments i vies de comunicació 
interna i externa que garanteixin un ús democràtic de la informació i una 
participació responsable. 

A nivell pedagògic les adequacions del currículum són un element de la 
major importància per tal d'atendre a la diversitat dels alumnes, i és el 
que s'ha d'anar desenvolupant de la manera més acurada possible. 

On Som: El nostre Centre es troba a la ciutat de Reus, concretament a la zona de 
ponent, al carrer Gandesa 13. La nostra escola es troba situada en els 
límits de la ciutat de Reus i per tant és una zona en expansió, on es 
construeixen nous habitatges i vivendes. 

Els alumnes provenen de diversos carrers, barris i algunes masies del 
voltant. També assisteixen al centre diversos alumnes procedents de la 
Llar d'Infants la Pastoreta. Aquesta institució acull famílies amb diverses 
problemàtiques socials. 

Pel que fa a la procedència de les famílies dels alumnes del Centre, i 
segons dades de l'enquesta feta a les mateixes el 51% dels pares i 
mares dels alumnes procedeixen de fora de Catalunya. 

Un nombre significatiu de pares d'alumnes és personal flotant, això fa 
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que constantment hi ha alumnes que s'incorporen al Centre quan ja ha 
començat el curs i d'altres que marxen abans que finalitzi. 
Hi ha algunes famílies que viuen de les ajudes dels Serveis Socials de 
l'Ajuntament. 

 
 

  2- DIAGNOSI- PUNT DE PARTIDA  

 

Absentisme 
Punts febles 

Hauríem de tenir dissenyades activitats de treball o formació que limitin el risc acadèmic 

d'absentisme i potenciïn la millora de l'assistència a classe. 
S'hauria de recollir, quan es fa el traspàs d'informació primària-secundària, les pràctiques i els 

recursos treballats per al foment de l'assistència a classe. 
Seria necessari fer un recull de les bones pràctiques realitzades per evitar l'absentisme. 

Punts forts 

Detectem les necessitats, tenint en compte els recursos que disposa el territori. 

Disposem d'un protocol per a la detecció i seguiment de l'absentisme, amb un recull de dades 
quantitatives i qualitatives (causes, circumstàncies, processos). 
Disposem de mecanismes per analitzar i intervenir en les causes de l'absentisme. 

Ens coordinem de manera fluida i operativa amb els serveis educatius i els serveis socials en 
l'abordatge de l'absentisme, i també amb altres agents. 
Mantenim reunions amb la família i la informem de la situació i de la gravetat del fet que el seu 
fill en edat escolar no assisteixi amb regularitat a l'aula. 
Realitzem activitats per afavorir l'acostament i la col.laboració amb les famílies i l'alumnat amb 
risc d'exclusió social. 
Sensibilitzem la comunitat educativa en la importància de l'assistència a classe. 
Tenim previstes actuacions d'acompanyament i suport de l'alumnat i les famílies amb risc 
d'absentisme. 
Tenim un plantejament per a l'abordatge integral de l'absentisme. 

Coeducació 
Punts febles 

Quan fem el traspàs d'informació primària-secundària hauríem de recollir les pràctiques i els 

recursos treballats en l'àmbit de la coeducació. 
S'hauria de recollir i divulgar les bones pràctiques realitzades en coeducació. 

Punts forts 

.Potenciem l'autoestima i donem les mateixes oportunitats a tothom. 
Apliquem estratègies per detectar situacions de menyspreu, ridiculització, comentaris ofensius 
i ironies per qüestió de gènere. 
Donem les mateixes oportunitats d'expressió i participació a tot l'alumnat, independentment del 
gènere. 
Establim la mateixa relació educativa i fomentem les mateixes tasques i responsabilitats en 
nois i noies. 
Establim pràctiques que afavoreixen la coeducació. 
Evitem rols o estereotips discriminatoris en el grup o en el joc. 
Formem a la comunitat educativa en coeducació i en prevenció de la violència masclista. 
Intervenim de manera específica per tal d'afavorir una igual implicació dels nois i noies 
Parlem amb l'alumnat sobre els conflictes relacionats amb la violència masclista, tant dels 
casos directes que es viuen al centre com dels que passen fora d'ell. 
Planifiquem estratègies de prevenció de les desigualtats de gènere i relacions d'abús de 

poder. 
Potenciem l'autoestima i donem les mateixes oportunitats d'establir relacions de convivència 
equilibrades. 
Potenciem la participació de tot l'alumnat, intervenim i fem propostes en igualtat de condicions 
i d'oportunitats. 
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Tenim cura d'utilitzar un llenguatge i unes orientacions que facin visibles totes les diversitats, 
inclosa la de gènere. 
Tenim en compte el foment de les relacions entre tot l'alumnat en l'organització dels espais, 

especialment, els patis. 
Tractem les situacions de conflicte de caràcter sexista. 
Utilitzem un llenguatge inclusiu. 

Competència social 
Punts febles 

Hauríem de recollir les bones pràctiques realitzades en competència social. 
Quan fem el traspàs d'informació primària-secundària s'haurien de recollir les pràctiques i els 

recursos treballats en l'àmbit de la competència social. 

Punts forts 

Potenciem espais de relació informal. 
Promovem el civisme (patis, passadissos, lavabos). 

Tenim pautes de relació assertiva i respectuosa entre els membres de la comunitat educativa 
(reunions amb pares i mares, professorat, entrevistes). 

Comunicació 
Punts febles 

Hauríem de recollir i fer difusió de les bones pràctiques realitzades. 

Quan fem el traspàs d'informació primària-secundària s'haurien de recollir les pràctiques i els 
recursos treballats en l'àmbit de la competència comunicativa. 

Punts forts 

Disposem de canals de comunicació que permetin que tots els membres de la comunitat 

educativa estiguin ben informats. 
Plantegem un tractament global de la llengua catalana com a vehicle de comunicació i eina de 
convivència. 
Utilitzem la llengua oral per saber expressar pensaments i sentiments. 

Conflictes greus 
Punts febles 

La CAD té coneixement suficient de les competències i el funcionament dels cossos de 

seguretat pública i dels serveis d'assistència social, justícia i protecció de menors, tot i què 
d'altres membres de la Comunitat Educativa no estan prou formats en les funcions d'aquests 
agents externs. 
S'està modificant el RRI per diferenciar de manera clara entre conflictes lleus i conflictes greus 

i establir les actuacions que cal seguir en cada cas. 
S'hauria d'actuar amb més eficiència en els casos de conflictes lleus perquè no esdevinguin 
greus. 
S'hauria d'elaborar protocols d'actuació per als casos de conflictes greus, i que els 
professionals del centre els coneguessin i els utilitzessin. 

Punts forts 

En el cas d'assetjament escolar atenem la víctima amb celeritat i posem en marxa actuacions 
immediates per millorar i tractar de solucionar el problema. 
Fem un recull sistemàtic dels conflictes greus i els analitzem. 
La Comisió de Convivència intervé en la resolució dels conflictes i analitza les causes que els 
produeixen habitualment, així com realitza les suficients propostes d'actuació. 
Procurem que tots els membres de la comunitat educativa se sentin protegits davant de casos 
de violència. 
Tenim estratègies de detecció de conflictes greus. 

Conflictes lleus 
Punts febles 

Acceptem els petits conflictes com a part natural de la convivència tot i què no els acabem 
d'aprofitar per desenvolupar actituds proactives i estratègies de resolució. 

El Reglament de règim intern (RRI) està en procés de modificació pel què encara no conté la 
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tipificació dels petits conflictes, la seva diferenciació amb els conflictes greus, i també les 
actuacions que cal emprendre en cada cas. 
La manca d'espais al centre genera que tinguem dificultats en disposar d'una sala o espai de 

mediació. 
Manca una millor coordinació i col.laboració entre els docents, l'alumnat, les famílies i la resta 
de personal del centre. 
Tot i que analitzem els petits conflictes en el centre, no els gestionem per la seva tipologia. 

Tot i que es considera efectiva, no es realitza una avaluació posterior sobre l'efectivitat de la 
mediació en relació al grau de conflictivitat. 

Punts forts 

Al centre, afavorim l'acceptació de les diferències i considerem la diferència com un valor. 
Contemplem la reparació i la reconciliació com a eines en la resolució dels conflictes. 
Disposem d'un servei de mediació. 
El clima i la cultura de centre fomenten el respecte i les actituds d'acollida. 
Fem una detecció i recull sistemàtic de dades qualitatives i quantitatives sobre els conflictes 
més freqüents que es produeixen en tot l'àmbit escolar: passadissos, pati, menjador, transport, 
sortides... 
Hi ha una persona responsable de coordinar la mediació en el centre. 

Intervenim amb diligència quan detectem que s'està iniciant un conflicte amb els indicadors de 
rumors, provocacions, llenguatge ofensiu,prejudicis... 
Procurem que hagi personal destinat a vigilar hores d'esbarjo, entrades i sortides,  
passadissos, lavabos,... 

Educació emocional 
Punts febles 

Hauríem de recollir les pràctiques i els recursos treballats en l'àmbit de l'educació emocional 

quan es fa el traspàs d'informació primària-secundària.. 
Hem de fer més eficients els mecanismes per recollir, canalitzar i tractar a la pràctica diferents 
situacions de tensió emocional (pors i tabús, pèrdua i dol, vida i mort). 
S'haurien de recollir les bones pràctiques realitzades. 

Tenim previst planificar accions d'educació emocional. 

Punts forts 

Disposem de recursos i materials que ajuden a aquest desenvolupament emocional i afectiu. 
Entenem que l'atenció individualitzada de l'alumnat també inclou aspectes emocionals i 
afectius. 
Fomentem un bon clima de confianca i suport mutu entre tota la comunitat educativa. 
Tenim cura de mantenir un clima emocional positiu. 

Inclusió 
Punts febles 

S'ha de procurar que cada àrea del currículum disposi dels recursos i l'organització 
necessaris per atendre tothom en funció de les seves destreses i capacitats. 
Tot i que procurem que l'accés i la mobilitat per tot el centre sigui fàcil per a tothom, 
l'arquitectura de l'edificació no permet que aquesta sigui completament satisfactòria. 

Punts forts 

Acollim i valorem a tots els membres de la comunitat educativa. 

Adoptem les mesures necessàries perquè els factors econòmics no impedeixin la participació 
de cap alumne/a en les diverses activitats educatives, incloses les extraescolars. 
Coordinem, planifiquem i avaluem , a la comissió d'atenció a la diversitat, els recursos 
necessaris per avancar en la inclusió de tot l'alumnat amb el suport dels serveis educatius. 
Distribuim els recursos del centre equitativament per donar suport a la inclusió. 
Preveiem de manera efectiva que la planificació i la realtzació d'activitats extraescolars 
respectin també els principis d'equitat educativa i la igualtat d'oportunitats. 
Reconeixem l'heterogeneïtat com el criteri bàsic per construir els grups classe. 
Tenim previstos els mecanismes de participació de tota la comunitat educativa. 
Treballem amb coordinació i implicació amb els equips d'assessorament externs que 
incideixen en el desenvolupament del caràcter inclusiu. 
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Mediació 
Punts febles 

En el traspàs d'informació primària-secundària s'hauria de recollir les pràctiques i els recursos 
treballats en l'àmbit de la convivència. 
Hem de procurar de manera més efectiva la cultura de la mediació al Projecte educatiu i a la 
resta de documents del centre. 
Per a un millor funcionament del servei de mediació, seria convenient reconèixer-la amb una 
dotació horària per la gestió i dinamització del servei de mediació. 
Resulta complexe valorar si els models predominants a la família afavoreixen la resolució 
positiva de les situacions conflictives. 
Seria convenient recollir i fer divulgació de les bones pràctiques realitzades. 
Seria necessari donar més suport a l'equip de mediació com a element de dinamització de 
l'alumnat, per afavorir la convivència en el centre. 

Punts forts 

Es realitzen cursos de formació per a la comunitat educativa en mediació i gestió positiva de 
conflictes. 
S'està elaborant un projecte de mediació que orientarà i organitzarà les actuacions 
corresponents per a tots els membres del centre, el qual avaluarà i actualitzarà periòdicament 
les actuacions que es duguin a terme. 
S'està treballant per a què els canals habituals de gestió de conflictes al centre estiguin 

clarament establerts. 
S'està treballant per disposar d'un equip de mediació format i actiu. 
S'ha comencat a treballar en una comissió de representants o delegats i delegades de curs i 
membres de l'equip de mediació que col.laboren en el funcionament del centre pel que fa a la 
convivència, participant amb les seves opinions i iniciatives. 
Valorem la mediació com una eina efectiva de resolució de conflictes. 

 

 
  3- OBJECTIUS ESPECÍFICS     

 

Objectius generals 

Elaborar un projecte de convivència global amb la participació de tota la comunitat 
educativa per tal de gestionar i orientar les actuacions i els processos. 
Potenciar l'equitat educativa i el respecte a la diversitat de cada alumne/a. 

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

Fomentar la cultura de mediació com a eina bàsica en la gestió del conflicte. 

Garantir l'aplicació ferma i flexible de les normes bàsiques. 

Promoure la implicació i el compromís de tots els agents educatius en la millora de la 
convivència en el centre i l'entorn. 

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. 

Objectius especifics Indicadors d'avaluació 

Elaborar una estructura organitzativa 
capaç de donar continuïtat i 
coherència educativa. 

. Incorporació dels objectius i els valors convivencials al Projecte 
educatiu i a la resta de documents del centre. 

 
. Concreció en el Pla anual de centre d'actuacions que donin 
resposta als objectius convivencials. 

Garantir la incorporació òptima dels 
nous membres de la comunitat 
educativa en la cultura del centre. 

. Actuacions per a l'acollida de l'alumnat nou al centre. 
 

. Estratègies didàctiques per atendre l'alumnat nouvingut. 

 
. Actuacions específiques per al procés d'acollida de la resta de la 
comunitat educativa, tant en el moment inicial com al llarg del curs. 
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 . Grau de satisfacció de les persones ateses. 
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Potenciar la participació, la 
representativitat i la corresponsabilitat 
de tots els agents de la comunitat 
educativa en la vida del centre. 

. Existència d'espais de participació, diàleg i decisió en els quals 
l'alumnat pugui fer aportacions. 

 

. Existència d'una distribució equilibrada de responsabilitats, 
càrrecs, tasques i funcions. 

 

. Perfil dels delegats (representativitat, lideratge, capacitat de 
decisió, prestigi) 

 

. Participació de les famílies, personal d'administració i serveis en 
les activitats programades relacionades amb la convivència. 

Promoure una cultura de centre 
inclusiva que respecti i valori les 
diferències i promogui la igualtat. 

. Relació de materials de suport a la diversitat en cadascuna de les 
àrees. 

 

. Recursos d'atenció a la diversitat del centre. 

 

. Relació de metodologies inclusives per atendre tota la diversitat 
(treball cooperatiu, grups interactius, aprenentatge dialògic, treball per 
projectes...). 

 

. Existència de tutoria personalitzada. 

. Percentatge de docència compartida en una mateixa aula. 

Afavorir la comunicació en el centre 
educatiu. 

. Transmissió efectiva i regular entre els diferents canals de 
comunicació ( Docent-alumne/a, Docent-docent, Direcció-equip 
docent/claustre...) dels acords que es prenen en diferents instàncies del 
centre educatiu: consell escolar, claustre, junta de delegats. 

Potenciar una gestió dels recursos, 
(humans, temps, espais..) orientada a 

facilitar la convivència i el bon clima 
del centre. 

. Recull de les variables que es tenen en compte a l'hora 
d'organitzar les aules i els espais, organitzar la docència, distribuir el 
professorat i el temps escolar 

Potenciar les competències personals 
relacionades amb aprendre a pensar, a 
gestionar les emocions i a assumir 
valors. 

. Accions per desenvolupar l'autonomia i la seguretat emocional 
de l'alumnat. 

 

· Accions per desenvolupar la construcció sobre aprendre a 
pensar, raonar i prendre decisions. 

 

· Concreció de continguts d'educació en valors a les diferents 
àrees curriculars. 

 

. Activitats i esdeveniments que afavoreixin la creació de lligams 
afectius entre els membres de tota la comunitat educativa. 

Establir accions a favor de les 
diferents cultures presents al centre. 

. Activitats que ajudin al coneixement, el respecte i la valoració 
de la cultura de tot l'alumnat. 

Establir normes de consens que 
potenciïn i permetin la diversitat, 
sempre que no s'atempti contra els 
drets fonamentals de les persones i els 
principis bàsics de l'organització 
escolar. 

. Concreció de normes. 
 

. Inclusió en el Reglament de règim interior dels principis de la 
diversitat i establir els límits de la tolerància en el marc dels drets 
fonamentals de les persones. 

Garantir la inclusió de les famílies i 
l'entorn. 

. Existència d'actuacions per a la transició entre les diferents 
etapes educatives, parant una atenció especial a l'alumnat en risc. 

 

. Disposar d'un protocol de comunicació directa amb les 

famílies. 

Garantir l'escolarització de tothom i 

la reincorporació de l'alumnat 
absentista. 

. Estudis valoratius sobre faltes d'assistència. 
 

. Protocols i estratègies de reincorporació a l'aula per a 
l'alumnat que s'incorpora al centre després d'un període d'absentisme. 

Potenciar la gestió participativa de la · Actuacions orientades a motivar i incorporar l'alumnat i la resta 
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norma amb la implicació de la 

comunitat educativa en la seva 
elaboració. 

de la comunitat educativa en la participació, la confecció i la gestió de 
les normes. 

Desenvolupar les competències 
personals i socials mitjançant 

l'educació en la participació i la 
ciutadania. 

· Actuacions que potencien la corresponsabilitat de l'alumnat de 
la gestió de la seva aula i la participació en el centre i l'entorn. 

Aconseguir un clima de centre que 

promogui les relacions harmòniques 
entre tota la comunitat educativa. 

· Aplicació de metodologies solidàries. 

Garantir l'explicació i l'aplicació de 
la norma. 

· Canals de difusió de la normativa del centre. 
 

· Elaboració d'una normativa breu, clara i coherent. 

 

· Concreció en el RRI de les funcions previstes en matèria de 
convivència. 

Concretar en el Reglament de règim 
interior l'aplicació immediata del 
règim disciplinari previst al Decret de 
drets i deures de l'alumnat no 
universitari (DOGC 6 de juliol de 
2006). 

· Concreció en el RRI del centre del procés sancionador establert 
en el decret mitjançant un protocol d'actuacions fix. 

 

· Estratègies de difusió a tots els membres de la comunitat 
educativa dels drets i deures de l'alumnat i del protocol marc 
d'actuació. 

 

· Estratègies de detecció de conflictes greus. 

 

· Canals de comunicació clars i fiables per tal que l'alumnat i les 
seves famílies puguin contribuir en la detecció de situacions 
d'injustícia, violència o maltractament i col·laborin a prevenir-les. 

 

· Existència de mesures que garanteixin la seguretat de les 
persones i les instal·lacions del centre. 

Garantir l'assistència real a classe de 
tot l'alumnat. 

· Existència d'un protocol de recull de l'assistència diària de 
l'alumnat i registre setmanal per tal de permetre la intervenció 
immediata en casos d'absentisme. 

 

· Dades quantitatives i qualitatives de seguiment individualitzat 
de l'alumnat. 

 

· Existència d'un protocol d'informació directa amb les famílies. 

 
· Grau de participació en la comissió local de prevenció de 
l'absentisme. 

Potenciar la competència en 
comunicació lingüística de l'alumnat 
adequant-la als diferents contextos 
socials i culturals. 

· Programació d'activitats del Projecte Lingüístic que permetin: 
 

. Argumentar opinions. 
 

. Expressar pensaments, emocions i vivències. 
 

. Interactuar i dialogar amb persones d'altres cultures. 
 

. Reconèixer diferents cultures i llengües. 

 

· Relació d'activitats extraescolars relacionades amb aspectes 
comunicatius. 

 

· Pràctiques que afavoreixin l'exercici de la competència social 

com ara la tutoria entre iguals, apadrinament lector, alumnes guia, 
comunitats d'aprenentatge... 

Elaborar protocols de seguretat amb 
coordinació amb altres professionals 
(seguretat pública i serveis socials del 

· Protocol d'actuacions d'intervenció d'altres professionals en 
xarxa. 



26/01/2011 

Pàg. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4-  ACTUACIONS PREVISTES  

2. Resolució de conflictes 
Temes 

1 - Absentisme 

Absentisme 

 

territori).  

Construir una xarxa educativa i de 
col·laboració entre el centre i els 
agents educatius de l'entorn. 

· Relació de trobades formals i informals amb els diferents 
membres de la comunitat educativa. 

· Relació de coordinacions i col·laboracions amb el mitjans de 
comunicació locals. 

· Relació de coordinacions i col·laboracions amb l'administració 
local. 

· Relació de coordinacions i col·laboracions amb entitats locals. 

· Participació de l'alumnat en les activitats que promouen les 
entitats culturals, esportives i de lleure de l'entorn. 

Sensibilitzar la comunitat educativa 
perquè adquireixi l'hàbit del diàleg i 
posi en pràctica la mediació. 

· Ús de la mediació i del diàleg a l'aula. 
 

· Participació dels agents de la comunitat educativa en el procés 
d'establiment de normes de convivència. 

· Formació de l'alumnat i del professorat per afrontar 
autònomament els conflictes personals i col·lectius. 

· Existència d'alumnat i professorat mediador. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Actuacions 

Centre Acordar estratègies per asegurar les competències bàsiques a l'alumnat i per 
fer minvar cada any els índexs de fracàs escolar. 
Afavorir un clima relacional positiu, potenciant els espais de col.laboració 
formals i informals entre docents, alumnat i famílies i explicitar-lo en tots els 
documents de gestió. 
Analitzar, valorar i fer propostes de millora de l'atenció a la diversitat en els 
diferents òrgans de participació de la comunitat educativa. 
Aprofitar l'experiència de les comunitats d'aprenentatge com a millora del 
model educatiu inclusiu. 
Conèixer els models predominats de conflictes i els seus models de gestió. 
Crear un banc de recursos per desenvolupar la inclusió. 
Disposar de mecanismes perquè les famílies que més ho necessiten tinguin 
també accés a les informacions i a la presa de decisions que afecten als 
seus fills. 
Especificar les funcions de cadascun dels membres del centre a l'hora de 

gestionar els conflictes. 
Implicar els serveis d'educació no formal. 
Incloure la cultura de la mediació en el Projecte educatiu i en la resta de 
documents del centre. 
Incorporar en el RRI la tipificació i les propostes d'actuació del centre en cas 
de petits conflictes, a més de la seva diferenciació amb els conflictes greus. 
Informatitzar i sistematitzar la informació relativa als conflictes i al seu 
seguiment, gestió i resolució. 
Organitzar els horaris tenint en compte l'optimització dels recursos i l'atenció 
a la diversitat. 
Promoure, des de la Comissió d'atenció a la diversitat, espais de treball i 
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reflexió per analitzar i millorar la resposta que es dona a la diversitat i els 
passos que es fan i cal fer per avancar en la inclusió. 
Recollir i difondre les bones pràctiques 
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Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Acordar estratègies per asegurar les competències bàsiques a 
l'alumnat i per fer minvar cada any els índexs de fracàs escolar. 

Realitzar les proves 
d'avaluació interna 
estandaritzades per cicles, 
de cara a unificar els 
resultats. 

Tutors i especialistes de 
primària 

Del 01/09/2010 al 30/06/2011 

Afavorir un clima relacional positiu, potenciant els espais de 
col.laboració formals i informals entre docents, alumnat i famílies 
i explicitar-lo en tots els documents de gestió. 

Fer partíceps a tota la 
Comunitat Educativa de les 
festes, celebracions i actes 
diversos que es fan durant 
el curs. 

Comunitat Educativa Del 01/09/2010 al 30/06/2011 

Analitzar, valorar i fer propostes de millora de l'atenció a la 
diversitat en els diferents òrgans de participació de la comunitat 
educativa. 

Reunions trimestrals per 
valorar el funcionament del 
projecte i adoptar els canvis 
oportuns en el cas que 
siguin necessaris. 

CAD Del 01/09/2010 al 30/06/2011 

Aprofitar l'experiència de les comunitats d'aprenentatge com a 
millora del model educatiu inclusiu. 

Intercanvi d'experiències 
amb altres professionals de 
diferents comunitats 
d'aprenentatge. 

CAD Del 01/09/2010 al 30/06/2011 

Conèixer els models predominats de conflictes i els seus models 
de gestió. 

Elaborar un recull dels 
conflictes que es 
produeixen de forma 
repetitiva i establir patrons 
d'actuació estàndard. 

Claustre i CAD Del 01/09/2010 al 30/09/2010 

Crear un banc de recursos per desenvolupar la inclusió. Catàleg dels materials 
específics dels què disposa 
el centre. 

EE Del 01/09/2010 al 22/12/2010 

Disposar de mecanismes perquè les famílies que més ho 
necessiten tinguin també accés a les informacions i a la presa de 
decisions que afecten als seus fills. 

Facilitar els canals de 
comunicació entre les 
famílies i tots els membres 
del claustre per aclarir 
possibles dubtes que 

Claustre Del 01/09/2010 al 30/06/2011 
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Actuacions Recursos Responsables Temporització 
 puguin sorgir sobre 

l'educació dels seus fills. 

  

Especificar les funcions de cadascun dels membres del centre a 
l'hora de gestionar els conflictes. 

Tots els membres del 
claustre exerciran la 
mateixa responsabilitat i 
faran complir per igual el 
recull de normatives 
establertes, sigui quin sigui 
el seu càrrec i o 
responsabilitat amb 
l'alumnat. 

Claustre Del 01/09/2010 al 30/06/2011 

Implicar els serveis d'educació no formal. Reunions informatives amb 

l'AMPA i els monitors a inici 
de curs per a donar 
continuuitat a l'aplicació 
correcta del Projecte fora 
de l'horari escolar. 

Equip directiu Del 01/09/2010 al 30/09/2010 

Incloure la cultura de la mediació en el Projecte educatiu i en la 
resta de documents del centre. 

Incloure el Projecte de 
Convivència al PEC i les 
actuacions que es duran a 
terme al pla anual. 

Equip directiu Del 01/09/2010 al 30/09/2010 

Incorporar en el RRI la tipificació i les propostes d'actuació del 
centre en cas de petits conflictes, a més de la seva diferenciació 
amb els conflictes greus. 

Tipificar els diferents 
conflictes i les 
conseqüències i actuacions 
a dur a terme en cadascun 
d'ells. 

Equip directiu Del 01/09/2010 al 30/06/2011 

Informatitzar i sistematitzar la informació relativa als conflictes i 
al seu seguiment, gestió i resolució. 

Tots els reculls 
d'incidències greus 
s'hauran de realitzar en una 
plantilla estàndard i hauran 
de quedar centralitzats per 
facilitar l'anàlisi i el 

Equip directiu Del 01/09/2010 al 30/06/2011 



  5- PLANIFICACIÓ  

26/01/2011 

Pàg. 13 

 

 

 

 

 

Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 plantejament d'estratègies 
de resolució. 

  

Organitzar els horaris tenint en compte l'optimització dels 
recursos i l'atenció a la diversitat. 

 Cap d'estudis Del 01/09/2010 al 07/09/2010 

Promoure, des de la Comissió d'atenció a la diversitat, espais de 
treball i reflexió per analitzar i millorar la resposta que es dona a 
la diversitat i els passos que es fan i cal fer per avancar en la 
inclusió. 

Reunions trimestrals per fer 
un seguiment del 
funcionament del projecte, 
mancances, noves 
propostes d'actuació, 
modificacions... 

CAD Del 01/09/2010 al 30/06/2011 

Recollir i difondre les bones pràctiques Fer un recull dels resultats 
positius obtinguts i fer-ne 
divulgació amb el claustre 
en les reunions trimestrals. 

CAD Del 01/09/2010 al 30/06/2011 
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  6- AVALUACIÓ  
 

Indicadors Objectiu 

. Estudis valoratius 
sobre faltes d'assistència. 

 
. Protocols i estratègies 
de reincorporació a l'aula per a 
l'alumnat que s'incorpora al 
centre després d'un període 
d'absentisme. 

Garantir l'escolarització de tothom i la reincorporació de 
l'alumnat absentista. 

. Existència d'actuacions 
per a la transició entre les 
diferents etapes educatives, 
parant una atenció especial a 
l'alumnat en risc. 

 

. Disposar d'un protocol 
de comunicació directa amb les 
famílies. 

Garantir la inclusió de les famílies i l'entorn. 

. Concreció de normes. 
 

. Inclusió en el Reglament 
de règim interior dels principis 
de la diversitat i establir els límits 
de la tolerància en el marc dels 
drets fonamentals de les 
persones. 

Establir normes de consens que potenciïn i permetin la 
diversitat, sempre que no s'atempti contra els drets 
fonamentals de les persones i els principis bàsics de 
l'organització escolar. 

. Accions per 
desenvolupar l'autonomia i la 
seguretat emocional de 
l'alumnat. 

 
· Accions per desenvolupar 
la construcció sobre aprendre a 
pensar, raonar i prendre 
decisions. 

 
· Concreció de continguts 
d'educació en valors a les 
diferents àrees curriculars. 

 
. Activitats i esdeveniments 
que afavoreixin la creació de 
lligams afectius entre els 
membres de tota la comunitat 
educativa. 

Potenciar les competències personals relacionades amb 
aprendre a pensar, a gestionar les emocions i a assumir 
valors. 

. Activitats que ajudin al 
coneixement, el respecte i la 
valoració de la cultura de tot 
l'alumnat. 

Establir accions a favor de les diferents cultures presents al 
centre. 

. Recull de les variables 
que es tenen en compte a l'hora 
d'organitzar les aules i els 
espais, organitzar la docència, 
distribuir el professorat i el 
temps escolar 

Potenciar una gestió dels recursos, (humans, temps, 
espais..) orientada a facilitar la convivència i el bon clima 
del centre. 
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Indicadors Objectiu 

. Existència d'espais de 
participació, diàleg i decisió en 
els quals l'alumnat pugui fer 
aportacions. 

 

. Existència d'una 
distribució equilibrada de 
responsabilitats, càrrecs, 
tasques i funcions. 

 

. Perfil dels delegats 
(representativitat, lideratge, 
capacitat de decisió, prestigi) 

 

. Participació de les 
famílies, personal 
d'administració i serveis en les 
activitats programades 
relacionades amb la 
convivència. 

Potenciar la participació, la representativitat i la 
corresponsabilitat de tots els agents de la comunitat 
educativa en la vida del centre. 

. Relació de materials de 
suport a la diversitat en 
cadascuna de les àrees. 

 

. Recursos d'atenció a la 
diversitat del centre. 

 

. Relació de metodologies 
inclusives per atendre tota la 
diversitat (treball cooperatiu, 
grups interactius, aprenentatge 
dialògic, treball per projectes...). 

 

. Existència de tutoria 
personalitzada. 

 

. Percentatge de docència 
compartida en una mateixa aula. 

Promoure una cultura de centre inclusiva que respecti i 
valori les diferències i promogui la igualtat. 

. Transmissió efectiva i 
regular entre els diferents canals 
de comunicació ( 
Docent-alumne/a, 
Docent-docent, Direcció-equip 
docent/claustre...) dels acords 
que es prenen en diferents 
instàncies del centre educatiu: 
consell escolar, claustre, junta 
de delegats. 

Afavorir la comunicació en el centre educatiu. 

. Actuacions per a l'acollida 
de l'alumnat nou al centre. 

 

. Estratègies didàctiques per 
atendre l'alumnat nouvingut. 

 

. Actuacions específiques 

Garantir la incorporació òptima dels nous membres de la 
comunitat educativa en la cultura del centre. 
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Indicadors Objectiu 

per al procés d'acollida de la 
resta de la comunitat educativa, 
tant en el moment inicial com al 
llarg del curs. 

 

. Grau de satisfacció de les 
persones ateses. 

 

. Incorporació dels objectius i 
els valors convivencials al 
Projecte educatiu i a la resta de 
documents del centre. 

 

. Concreció en el Pla anual 
de centre d'actuacions que 
donin resposta als objectius 
convivencials. 

Elaborar una estructura organitzativa capaç de donar 
continuïtat i coherència educativa. 

· Actuacions orientades a 
motivar i incorporar l'alumnat i la 
resta de la comunitat educativa 
en la participació, la confecció i 
la gestió de les normes. 

Potenciar la gestió participativa de la norma amb la 
implicació de la comunitat educativa en la seva elaboració. 

· Actuacions que 
potencien la corresponsabilitat 
de l'alumnat de la gestió de la 
seva aula i la participació en el 
centre i l'entorn. 

Desenvolupar les competències personals i socials 
mitjançant l'educació en la participació i la ciutadania. 

· Aplicació de 
metodologies solidàries. 

Aconseguir un clima de centre que promogui les relacions 
harmòniques entre tota la comunitat educativa. 

· Canals de difusió de la 
normativa del centre. 

 

· Elaboració d'una 
normativa breu, clara i coherent. 

 

· Concreció en el RRI de 
les funcions previstes en matèria 
de convivència. 

Garantir l'explicació i l'aplicació de la norma. 

· Concreció en el RRI del 
centre del procés sancionador 
establert en el decret mitjançant 
un protocol d'actuacions fix. 

 

· Estratègies de difusió a 
tots els membres de la 
comunitat educativa dels drets i 
deures de l'alumnat i del 
protocol marc d'actuació. 

 

· Estratègies de detecció 
de conflictes greus. 

 

· Canals de comunicació 
clars i fiables per tal que 
l'alumnat i les seves famílies 
puguin contribuir en la detecció 

Concretar en el Reglament de règim interior l'aplicació 
immediata del règim disciplinari previst al Decret de drets i 
deures de l'alumnat no universitari (DOGC 6 de juliol de 
2006). 
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Indicadors Objectiu 

de situacions d'injustícia, 
violència o maltractament i 
col·laborin a prevenir-les. 

 

· Existència de mesures 
que garanteixin la seguretat de 
les persones i les instal·lacions 
del centre. 

 

· Existència d'un protocol 
de recull de l'assistència diària 
de l'alumnat i registre setmanal 
per tal de permetre la intervenció 
immediata en casos 
d'absentisme. 

 

· Dades quantitatives i 
qualitatives de seguiment 
individualitzat de l'alumnat. 

 

· Existència d'un protocol 
d'informació directa amb les 
famílies. 

 

· Grau de participació en la 
comissió local de prevenció de 
l'absentisme. 

Garantir l'assistència real a classe de tot l'alumnat. 

· Programació d'activitats 
del Projecte Lingüístic que 
permetin: 

 

. Argumentar opinions. 
 

. Expressar pensaments, 
emocions i vivències. 

 

. Interactuar i dialogar amb 
persones d'altres cultures. 

 

. Reconèixer diferents 
cultures i llengües. 

 

· Relació d'activitats 
extraescolars relacionades amb 
aspectes comunicatius. 

 

· Pràctiques que 
afavoreixin l'exercici de la 
competència social com ara la 
tutoria entre iguals, 
apadrinament lector, alumnes 
guia, comunitats 
d'aprenentatge... 

Potenciar la competència en comunicació lingüística de 
l'alumnat adequant-la als diferents contextos socials i 
culturals. 

· Protocol d'actuacions 
d'intervenció d'altres 
professionals en xarxa. 

Elaborar protocols de seguretat amb coordinació amb altres 
professionals (seguretat pública i serveis socials del 
territori). 
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Indicadors Objectiu 

· Relació de trobades 
formals i informals amb els 
diferents membres de la 
comunitat educativa. 

 

· Relació de coordinacions 
i col·laboracions amb el mitjans 
de comunicació locals. 

 

· Relació de coordinacions 
i col·laboracions amb 
l'administració local. 

 

· Relació de coordinacions 
i col·laboracions amb entitats 
locals. 

 

· Participació de l'alumnat 
en les activitats que promouen 
les entitats culturals, esportives i 
de lleure de l'entorn. 

Construir una xarxa educativa i de col·laboració entre el 
centre i els agents educatius de l'entorn. 

· Ús de la mediació i del 
diàleg a l'aula. 

 

· Participació dels agents 
de la comunitat educativa en el 
procés d'establiment de normes 
de convivència. 

 

· Formació de l'alumnat i 
del professorat per afrontar 
autònomament els conflictes 
personals i col·lectius. 

 

· Existència d'alumnat i 
professorat mediador. 

Sensibilitzar la comunitat educativa perquè adquireixi l'hàbit 
del diàleg i posi en pràctica la mediació. 

 


