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PCONV 2. INFORME GLOBAL 

   
1- DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ  
 

 

  
DADES DEL CENTRE   

   
Codi: 43010815 
Nom: Els Cossetans 
Titularitat: Públic 
Adreça: av. Roca Plana, 28 
Telèfon: 977159256 
Adreça Electrònica: e3010815@xtec.cat 

  
CONTEXTUALITZACIÓ   

  

L'escola Els Cossetans és un centre de titularitat pública, depenent de la 
Generalitat de Catalunya. Està situada a la urbanització del Rectoret, al 
municipi de Cunit. Es un poble de la comarca del Baix Penedès a mig camí 
de les principals àrees metropolitanes, Barcelona i Tarragona. La població de 
la zona ha tingut un enorme augment en pocs anys i això ha afavorit que 
com a municipi s'hagin augmentat les infraestructures i els serveis. Es una 
zona costanera tranquil.la i de clima agradable. A la comarca i des de fa 
quatre anys, hi ha un índex molt elevat de matrícula viva i per tant, durant tot 
el curs arriben forces alumnes procedents d'altres zones. Es una de les tres 
escoles que té el poble de Cunit i és la més nova de les tres. 

L'edifici és de nova construcció, inaugurat en maig del 2010. L'escola 
disposa de tres espais diferenciats. El primer que consta de l'entrada, la 
consergeria, sis aules d'educació infantil, l'aula de psicomotricitat, dues aules 
de recursos d'infantil i l'AMPA. En el segon hi ha dos pisos, en el de baix hi 
ha la secretària, els despatxos de direcció, les tutories, la sala de mestres, 
una aula polivalent i música, la cuina, el menjador i els lavabos. En el pis de 
dalt hi ha les 12 aules d'educació primària, l’aula de ciències, d’anglès, tres 
aules de recursos i per a fer desdoblaments i els lavabos. Hi ha un ascensor 
per a trencar les barreres arquitectòniques. El tercer espai consta del 
gimnàs, lavabos i dutxes. També disposa de dos patis exteriors: el d'infantil 
amb el sorral i jocs diversos, i l'hort de l'escola. I el de primària amb una pista 
esportiva i una porxada. 

La nostra escola i segons el PEC actual queda definida per ser una escola 
catalana, oberta, integradora i tolerant, activa i propera, comunicativa i 
dialogant, aconfessional i plural, participativa, solidària, individualitzada, 
intercultural, acollidora, respectuosa, impulsora, mediadora, tecnològica, 
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creadora i ecològica. 

Som un centre plural obert i respectuós amb els principis democràtics, que 
adopta com a marc de referència per a la formació de l'alumnat, un conjunt 
de valors que afavoreixin la convivència entre tots els membres de la 
comunitat educativa, respectant alhora els valors, creences, opinions o idees 
d'altres persones.  

  
 
 

2- DIAGNOSI- RESULTATS  
 

Per tal de poder fer la diagnosi del centre sobre convivència, durant el curs 
2018-19 es va enviar un qüestionari a tots els mestres de l’escola, a les 
famílies i als alumnes de cicle mitjà i superior de l’escola. Un cop analitzats els 
resultats podem concloure les següents coses.  
 
En general, mestres, famílies i alumnat consideren que les relacions entre el 
professorat, entre els mestres i alumnes i entre l’alumnat són bones. En quan a 
la comunicació entre el centre i famílies és fluïda. El professorat considera que 
hi ha un bon ambient de treball i que l’espai del centre és agradable. 
 
En general consideren que s’hauria de millorar l’ambient dels passadissos 
(més tranquil i ordenat), la participació de tots en l’elaboració de les normes, la 
resposta davant dels conflictes greus, el servei de mediació, donar a conèixer 
el funcionament del centre respecte a la convivència, el paper dels delegats de 
la classe i que l’alumnat respectes les normes del centre. 
 
Finalment, el grau de satisfacció global amb el clima de convivència en el 
centre és positiu. 
 

 

 
 
 
3- OBJECTIUS 

 
 

  
Objectiu general Objectiu específic 
1. Assegurar i garantir la 
participació, la implicació 
i el compromís de tota la 
comunitat escolar.  

1.1 Sensibilitzar la comunitat escolar de la necessitat d'elaborar un Projecte 
de convivència amb la implicació i el compromís de tots els agents 
educatius. 
  
1.2 Elaborar una diagnosi participativa sobre la situació de la convivència en 
el centre. 
  
1.3 Constituir i dinamitzar la comissió de convivència. 
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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 en el valor de la norma i potenciar la participació de l'alumnat en 
la seva elaboració. 
  

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

3.1 Garantir l'òptima incorporació dels nous membres de la comunitat 
escolar. 
  
3.2 Promoure una cultura inclusiva que respecti i valori les diferències en un 
marc de valors compartits. 
  
3.4 Potenciar l'educació intercultural. 
  
3.5 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. Fomentar una cultura 
de la pau i la no-
violència, juntament amb 
els valors que fan 
possible preservar i 
enriquir  la vida de totes 
les persones.  

5.1 Participar en iniciatives i projectes compromesos en la cultura per a la 
pau. 
  
5.2 Formar les persones perquè siguin capaces d'informar-se, entendre i 
analitzar críticament situacions de conflicte social, de violència i de pau. 
  
5.3 Afavorir els canals de comunicació del centre educatiu com a elements 
facilitadors de la convivència i el clima escolar. 
  

 
 
 
 

3- ACTUACIONS PREVISTES 
 

 

 
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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Coeducació 

 

   Actuacions 

Centre  Incorporar en el Consell Escolar el referent de coeducació per impulsar 
mesures educatives a favor de la igualtat i contra la violència envers la dona. 
Recurs C1 
  

 

Aula  Fomentar l'esperit crític de l'alumnat per identificar i revisar situacions de 
desigualtat, discriminacions per raó sexe, identitat de gènere, expressió de 
gènere o per orientació afectivosexual. Recurs B3 
  
 Supervisar l'ús correcte del llenguatge inclusiu en els continguts i materials 
que es lliuren a l'alumnat. Recurs B4 
  

 

Entorn  Col•laborar amb les entitats de l'entorn per promoure accions que 
afavoreixin la igualtat de gènere. Recurs D1 
  

 

 
 

Educació intercultural 

 

   Actuacions 

Centre  Aprofitar el menjador escolar per aprofundir el coneixement de la diversitat 
cultural: fer esporàdicament àpats típics d'algun país. Recurs C8 
  
 Facilitar una oferta de menús escolars que pugui donar resposta a les 
diverses tradicions culturals. Recurs D3 
  
 Obrir espais de diàleg i mediació entre iguals per a la resolució positiva dels 
conflictes. Recurs C6 
  
 Promoure la gestió dels espais d'esbarjo per tal que hi pugui participar 
tothom. Recurs C5 
  
 Utilitzar canals de comunicació per compartir amb la comunitat escolar les 
experiències que es duen a terme en el centre. Recurs F3 
  

 

Aula  Comprovar que els materials educatius utilitzats estiguin lliures d'estereotips 
i prejudicis. Recurs B6 
  
 Fer ús de mètodes d'aprenentatge cooperatiu i aprenentatge dialògic per 
facilitar la relació i el coneixement mutu. Recurs C5 
  
 Incorporar activitats que fomentin, des de l'esperit crític, la valoració de la 
pròpia cultura i la dels altres. Recurs B3 
  
 Intervenir de manera immediata i amb fermesa per erradicar actituds i 
expressions discriminatòries i reaccionar davant qualsevol acte de racisme o 
xenofòbia. Recurs C3 
  

 

https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.diq2fj9vqoiz
https://docs.google.com/document/d/1Ec1iIbHNHSEWr_xclW0z9do2znD8pWL15GV53YRRQVI/edit#bookmark=id.jcnb7v6d5qud
https://docs.google.com/document/d/1Ec1iIbHNHSEWr_xclW0z9do2znD8pWL15GV53YRRQVI/edit#bookmark=id.jgz1b5s273r4
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.wyhhi3kpqsdw
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.tnfhr5r9g58
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.nw4v6agffngv
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.to00i398e3j2
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.ro1s9a9w6gt2
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.mxx0x8ajkzgi
https://docs.google.com/document/d/19UOKG0DDq35X8jifr9mdDEsfhGqhz-o1h8QUxiDUewU/edit#bookmark=id.iqdvdhcfxf28
https://docs.google.com/document/d/19UOKG0DDq35X8jifr9mdDEsfhGqhz-o1h8QUxiDUewU/edit#bookmark=id.4t07jgwejnsj
https://docs.google.com/document/d/19UOKG0DDq35X8jifr9mdDEsfhGqhz-o1h8QUxiDUewU/edit#bookmark=id.f8o6605dok8p
https://docs.google.com/document/d/19UOKG0DDq35X8jifr9mdDEsfhGqhz-o1h8QUxiDUewU/edit#bookmark=id.domw5nqzs3lh
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Educació per la pau 

 

   Actuacions 

Centre  Aprofitar els espais informals de l'alumnat per realitzar activitats de cohesió 
de grup i foment de la convivència (jocs cooperatius, activitats esportives no 
competitives, etc.). Recurs D4 
  
 Aprofitar les diades commemoratives per reflexionar sobre la pau i els drets 
humans. Recurs C1 
  
 Fomentar la implementació i ús d'un servei de mediació com una estratègia 
de resolució positiva dels conflictes basada en el diàleg i el respecte mutu. 
Recurs D5 
  
 Reforcar el treball en equip entre el professorat com un model de 
convivència. Recurs C4 
  
 Revisar les NOFC per tal de garantir que recollim normes clares que 
garanteixin el respecte als drets i el compliment dels deures de l'alumnat. 
Recurs B3 
  

 

Aula  Afavorir la reflexió sobre la pau basada en l'equitat, la justícia social, els 
drets humans i la resolució pacífica de conflictes. Recurs A1 
  
 Establir relacions entre l'alumnat que es basin en el reconeixement i el 
respecte mutu (tutoria entre iguals, apadrinament lector, etc.). Recurs B1 
  
 Fer ús de mètodes d'aprenentatge cooperatiu (treball d'investigació, 
ensenyament recíproc, aprenentatge entre iguals, projectes compartits, etc.). 
Recurs D1 
  
 Fomentar la democràcia i la participació a través de l'organització de l'aula 
(càrrecs de responsabilitat, assemblees d'aula, etc.). Recurs A4 
  
 Utilitzar els espais de tutoria per potenciar el respecte, el diàleg i la 
cooperació entre els companys com a base de l'educació per la pau. Recurs 
A2 
  

 

 
 

Educació socioemocional 

 

   Actuacions 

Centre Seguiment i aplicació del Projecte d'Educació Emocional d'escola. Revisió i 
actualització del Projecte. 
 (Centre) 

 

Aula Aplicació i seguiment del Projecte d'Educació Emocional de l'escola. Revisió i 
actualització del projecte.  
 (Centre) 

 

Entorn Realització d'intercanvi d'experiències de les escoles de Cunit. Donar a 
conèixer el projecte 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark=kix.a22hsjsa5y0v
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark=id.w735f814hizf
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark=kix.gh7jbg9zu1e
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark=kix.u1wwymxgdmd4
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark=kix.wyqbon2yyq7c
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.jlu4yl1h316v
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.yan61f9lk6kv
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.79iqxp5qcbh
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.pyxte48ahbtj
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.q8fmchqz0kgw
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.q8fmchqz0kgw


 
          Escola 
          Els Cossetans 
  
 

 
20/03/2020 
Pàg. 6 

 

 

Educar en el respecte 

 

   Actuacions 

Centre  Fixem normes i límits clars que garanteixin el respecte entre l'alumnat i cap 
a tots els membres de la comunitat escolar. Recurs E2 
  
 Revisar les NOFC per tal de garantir que recollim normes clares que 
garanteixin el respecte entre tots els membres de la comunitat escolar. 
Recurs B5 
  

 

Aula  Acompanyar l'alumnat en el reconeixement dels seus límits i capacitats. 
Recurs A2 
  
 Educar l'alumnat en el coneixement i l'expressió de les emocions pròpies. 
Recurs A3 
  
 Fer ús de mètodes d'aprenentatge cooperatiu (treball d'investigació, 
ensenyament recíproc, aprenentatge entre iguals, projectes compartits, etc.) 
per potenciar el valor del respecte entre tots els membres del grup. Recurs 
D2 
  
 Implicar l'alumnat en l'elaboració de normes de grup que promoguin un 
tracte atent i curós entre l'alumnat (evitar l'ús dels malnoms, sol•licitar les 
coses correctament, donar les gràcies, etc.). Recurs B6 
  
 Potenciar les sortides escolars des de cada àrea i el treball amb altres 
centres per conèixer millor i respectar el nostre entorn. Recurs G2 
  
 Programar activitats per educar l'alumnat en una conducta assertiva 
(expressar els sentiments, les emocions o els pensaments propis amb 
convenciment, però respectant els altres). Recurs B3 
  
 Realitzar activitats que desenvolupin l'autoestima entre l'alumnat. Recurs A4 
  
 Realitzar activitats tutorials que desenvolupin l'autoconeixement de 
l'alumnat. Recurs A1 
  
 Treballar els elements bàsics de bona comunicació (saber escoltar i 
respectar el torn de paraula, saber demanar, saber disculpar-se, saber 
elogiar, saber rebre elogis, etc.). Recurs B1 
  
 Treballar l'adquisició d'hàbits i rutines (puntualitat, respecte al torn de 
paraula, realització de feines/deures, etc.) que impliquen una mostra de 
respecte al grup. Recurs D1 
  

 

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

 

 

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.vzqy0ilr1j0c
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.b9llqg7h00hf
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.ofzza09ywthr
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.3064jf8j8jgc
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.clf25lk3zcoo
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.clf25lk3zcoo
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.djrpt5cywlb2
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.ch1ei6jqx7ly
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.cz7jplshbdyu
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.crtjqtul926c
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.fvremtof4yqe
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.3dtmzs3l1ww7
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.dpv0tscikbta
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.xl3zazhqv53k
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.xl3zazhqv53k
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Educar en la gestió positiva dels conflictes 
 

   Actuacions 

Centre  Formar l'alumnat i altres membres de la comunitat escolar en el programa de 
mediació escolar. Recurs E2 
  
 Potenciar el treball cooperatiu i el treball per projectes en tots els àmbits del 
centre educatiu per afavorir les relacions assertives. Recurs D1 
  

 

Aula  Animar l'alumnat a formar part de l'equip de mediació i a sol•licitar la 
mediació quan sigui necessari. Recurs A9 
  
 Dur un registre sistemàtic dels conflictes de l'aula (freqüència, tipologia, 
franja horària, matèria... ), de les circumstàncies (espai, hora, situació 
personal, etc.) i de les actuacions per a la seva gestió. Recurs H2 
  
 Fer participar l'alumnat en el procés d'elaboració de les normes de 
convivència d'aula. Recurs A5 
  
 Fer ús d'estratègies d'aprenentatge cooperatiu (treballs de recerca, 
aprenentatge entre iguals, etc.). Recurs F1 
  
 Fomentar el diàleg respectuós i l'escolta activa. Recurs A4 
  
 Organitzar l'aula de manera que s'afavoreixin les relacions entre l'alumnat i 
la cohesió del grup. Recurs F2 
  

 

 

 

Educar en l'esforç i la responsabilitat 
 

   Actuacions 

Centre  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 
  
 Incidir en els deures o responsabilitats per garantir els drets de tothom 
recollits en les NOFC. Recurs B5 
  

 

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.8qoxo428k8u1
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.y4xs4glfmj49
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.736i9t9mq63v
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.wxab0awrhrzx
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.wglxw9t6wti7
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.ydjs1diz3dhj
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.dwrz3j3pm10k
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.qloz3v103b8x
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.x931jot3imzd
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.ern7l3oqaf4n
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Aula  Actuar com a models o referents positius de comportament i treball per 
fomentar l'esforc i la responsabilitat entre l'alumnat. Recurs C2 
  
 Ajudar l'alumnat a reflexionar abans de realitzar una acció i a valorar les 
conseqüències que se'n poden desprendre i fer-se'n responsable. Recurs A6 
  
 Donar a conèixer com es valorarà el grau d'esforc i responsabilitat de 
l'alumnat (la realització dels deures, la puntualitat en el lliurament de les 
tasques, l'ordre, la netedat, etc.). Recurs C8 
  
 Educar en l'ús responsable de les tecnologies de la informació seguint les 
orientacions del Pla TAC (Internet Segura). Recurs B3 
  
 Establir càrrecs a l'aula com una oportunitat per exercir el valor de la 
responsabilitat entre l'alumnat (delegat/da, material, llista, neteja, etc.). 
Recurs A3 
  
 Establir hàbits i rutines de treball (puntualitat, respecte al torn de paraula, 
planificació, realització de les tasques), i exigir a l'alumnat el seu compliment. 
Recurs C5 
  
 Fomentar la constància i l'esforc en la realització de les feines i l'adquisició 
dels objectius del propi aprenentatge. Recurs A8 
  

 

 

 

Inclusió 
 

   Actuacions 

Centre  Diversificar les formes d'avaluació per donar resposta a diversos estils 
d'aprenentatge. Recurs E6 
  
 Potenciar la participació de l'alumnat, especialment d'aquell en risc 
d'exclusió, tant en les activitats acadèmiques i educatives del centre com en 
les activitats extraescolars. Recurs D4 
  
 Preveure mesures organitzatives per atendre les necessitats educatives de 
tot l'alumnat (suport individual, suport en petit grup, agrupaments flexibles, 
docència compartida, etc.), preferentment dins l'aula ordinària. Recurs E4 
  

 

Aula  Fer servir materials específics per atendre la diversitat de l'alumnat. Recurs 
C4 
  
 Incloure, en el marc de l'acció tutorial, actuacions de cohesió de grup. 
Recurs A1 
  
 Utilitzar diversos mètodes d'ensenyament i aprenentatge. Recurs C2 
  

 

Entorn  Promoure i valorar la participació i implicació de l'alumnat en activitats 
extraescolars i l'educació en el lleure per reduir les desigualtats i afavorir el 
sentiment de pertinenca i l'arrelament en el territori. Recurs D2 
  

 

 

https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.wwe2b78skqb3
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.2ld5vq4arz4p
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.s2mfskx8kkmp
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.poyo1nk04aa7
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.ub7k8eixbygb
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.mdso06x3nn92
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.r8165vwek8ox
https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.3d5jpaaasbt9
https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.ss1w4qxu7sra
https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.ngr90v3q6nvd
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.h36pjkln7wsx
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.h36pjkln7wsx
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.jcxzxrfxdb3j
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.rb0husnh2x74
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.4xcjdrmkc8a2
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2. Resolució de conflictes 
 
Temes 
 
 1 - Absentisme 
 2 - Conflictes greus 
 3 - Gestió i resolució positiva dels conflictes 
 

Absentisme 
 

   Actuacions 

Centre  Coordinar amb l'equip docent la intervenció d'especialistes a l'aula 
(orientadors, EAP, vetlladors, etc.). Recurs E4 
  
 Establir un procés de comunicació i coordinació entre els diferents agents 
implicats del centre davant situacions d'absentisme. Recurs E1 
  
 Posar-se en contacte amb les famílies de forma immediata en detectar 
casos d'absentisme i recordar l'obligació de l'assistència. Recurs E2 
  

 

Aula  Recollir en temps real i informatitzar les faltes d'assistència de l'alumnat. 
Recurs C1 
  
 Reflexionar amb els alumnes sobre les conseqüències negatives de 
l'absentisme (endarreriment en el procés acadèmic i educatiu, sentiments 
d'aïllament, manca de socialització, etc.). Recurs B4 
  

 

Entorn  Promoure l'escolarització i la prevenció de l'absentisme mitjancant 
l'acompanyament a l'alumnat de risc i les seves famílies. Recurs A4 
  

 

 

 

Conflictes greus 
 

   Actuacions 

Centre  Adequar a les necessitats i context del centre els protocols marc per a la 
millora de la convivència elaborats pel Departament d'Ensenyament. Recurs 
E1 
  
 Assignar personal que vigili les hores d'esbarjo, les entrades i sortides, i 
altres espais del centre. Recurs D3 
  
 Implicar l'alumnat en la detecció de possibles conflictes. Recurs D2 
  
 Recollir sistemàticament els conflictes greus que es produeixen en l'àmbit 
escolar i els elements personals, causals i contextuals que en permetran 
l'anàlisi posterior. Recurs D5 
  

 

https://docs.google.com/document/d/17Yh5qB4pIS2fsvHkUqHhxQCa4CIJUQpQ4Cv36dYbLQs/edit#bookmark=kix.l1tua0ijmck4
https://docs.google.com/document/d/17Yh5qB4pIS2fsvHkUqHhxQCa4CIJUQpQ4Cv36dYbLQs/edit#bookmark=kix.1gyy2dmosu5
https://docs.google.com/document/d/17Yh5qB4pIS2fsvHkUqHhxQCa4CIJUQpQ4Cv36dYbLQs/edit#bookmark=kix.k1jhfjwquh3d
https://docs.google.com/document/d/1h87xKTO-TndQD6x9flDekPKGpAQAZ2Qi4UNk6l4T3Oc/edit#bookmark=kix.iba2i6qnat3u
https://docs.google.com/document/d/1h87xKTO-TndQD6x9flDekPKGpAQAZ2Qi4UNk6l4T3Oc/edit#bookmark=kix.k732x5yj1eog
https://docs.google.com/document/d/1NmzFSpFXE2mzPEObXcWSGoWEl8MfzGL6mF-gfEz6X8I/edit#bookmark=kix.aq9yepl9y1xj
https://docs.google.com/document/d/1dkWvTFtilnd8_ovWgCOF3ZdkfPqKjVW6EFQqRP6DKtM/edit#bookmark=id.icmwzay54un
https://docs.google.com/document/d/1dkWvTFtilnd8_ovWgCOF3ZdkfPqKjVW6EFQqRP6DKtM/edit#bookmark=id.icmwzay54un
https://docs.google.com/document/d/1dkWvTFtilnd8_ovWgCOF3ZdkfPqKjVW6EFQqRP6DKtM/edit#bookmark=kix.88vk0jc4r7iu
https://docs.google.com/document/d/1dkWvTFtilnd8_ovWgCOF3ZdkfPqKjVW6EFQqRP6DKtM/edit#bookmark=id.12wj7iinbbka
https://docs.google.com/document/d/1dkWvTFtilnd8_ovWgCOF3ZdkfPqKjVW6EFQqRP6DKtM/edit#bookmark=kix.5xw6941fz5ww
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Aula Implicar en la resolució de conflictes greus l'alumnat afectat (fitxes de 
reflexió, proposta de pràctiques reparadores i restauratives un cop aplicada 
la mesura correctora o sanció). Recurs E2 
  
 Actuar abans que l'acumulació de diversos conflictes lleus esdevingui un 
conflicte greu. Recurs A2 
  
 Actuar amb rapidesa i fermesa davant qualsevol situació de violència 
(agressions verbals, no verbals, amenaces, intimidacions, etc.). Recurs C1 
  
 Comunicar de forma ràpida i immediata a la direcció del centre qualsevol 
conflicte greu que esdevingui a l'aula. Recurs C2 
  
 Coordinar amb l'equip docent estratègies i actuacions (reorganitzar espais, 
seguiment de l'alumnat, etc. ) per dur a terme a l'aula. Recurs F1 
  
 Coordinar amb l'equip docent la intervenció d'especialistes a l'aula 
(intervenció orientadors/es, EAP, vetllador, etc.). Recurs F2 
  
 Donar a conèixer les Normes d'organització i funcionament de centre 
(NOFC) i les conseqüències previstes pel seu incompliment. Recurs A3 
  
 Fomentar la xarxa de suport entre iguals (tutoria entre iguals, alumnat 
mediador, etc.) com a element facilitador en la intervenció en casos de 
conflictes greus. Recurs E1 
  
 Incidir en les conseqüències negatives dels conflictes greus (pèrdua de 
confianca entre els membres del grup, sancions, sentiments d'impotència i 
frustració, etc.). Recurs D3 
  
 Recollir sistemàticament els conflictes que es produeixen a l'aula i els 
elements que ens en permetran l'anàlisi i el seguiment. Recurs C3 
  
 Treballar amb el grup-classe els elements personals, causals i contextuals 
dels conflictes i acordar propostes de millora. Recurs D1 
  
 Utilitzar diverses estratègies (assemblea de classe, ‘role-playing', cercles 
restauratius, etc.) en la resolució dels conflictes greus esdevinguts a l'aula. 
Recurs E3 
  

 

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

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

 

 

https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.4lhqk3vcw1pg
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.2g9b1rrbgcb
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.pwh2pqgz339j
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.i1bbfmysw85k
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.kkqctc76dy0i
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.701edvha2r6h
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.2mvrnk27hesq
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.masn1h1fitef
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.xgh3bnqihddp
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.fr42pdxf0kir
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.weg148n85g66
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.sl45v8e4r6l2
https://docs.google.com/document/d/1_E2c_4uw8z4P9bdeQO6nm1gJBd1uDLaUmE_fYRV8jmQ/edit#bookmark=kix.3x9rwnri4u5x
https://docs.google.com/document/d/1_E2c_4uw8z4P9bdeQO6nm1gJBd1uDLaUmE_fYRV8jmQ/edit#bookmark=kix.x0661s6l2dok
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Gestió i resolució positiva dels conflictes 

 

   Actuacions 

Centre  Intervenir amb rapidesa i fermesa davant rumors, prejudicis, provocacions i 
la utilització de llenguatge ofensiu. Recurs D4 
  
 Organitzar el servei de mediació. Recurs E1 
  

 

Aula  Impulsar el diàleg respectuós i l'escolta activa en els processos de gestió de 
conflictes a l'aula. Recurs B1 
  
 Treballar amb el grup classe els elements personals, causals i contextuals 
dels conflictes que s'han donat a l'aula per acordar propostes de millora 
grupals. Recurs F3 
  

 

 
 
 
3. Organització de centre 

 
Temes 

 
 1 - Acollida 
 2 - Comunicació 
 3 - Estructura i gestió de recursos 
 4 - Norma 
 5 - Participació 
 

Acollida 

 

   Actuacions 

Centre  Incorporar el caràcter acollidor del centre en el projecte educatiu i la 
resta de documents del centre. Recurs B1 
  
 Recollir el grau de satisfacció del procés d'acollida de les diverses 
persones que s'incorporen al centre. Recurs K1 
  
 Utilitzar canals de comunicació per compartir amb la comunitat 
escolar les experiències que es duen a terme en el centre. Recurs J3 
  

 

https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.7m165ioulze1
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.cmdyl57tet0b
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.nz64v6h924cn
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.s4zmcy6ekmm2
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.tk6ap4846ggw
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.81v44y72d4hb
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.7evrbc4o5wzi
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Aula  Preveure el dia d'incorporació dels nous alumnes per tal que sigui el 
tutor del seu grup qui faci l'acollida. Recurs A1 
  
 Preveure una activitat a realitzar el dia d'incorporació del nou alumnat 
(tant a l'inici com a qualsevol moment del curs) que faciliti la seva 
participació i integració en el grup classe. Recurs A2 
  
 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  Fer conèixer les accions i publicacions que orientin les famílies i 
l'alumnat respecte a l'oferta cultural, socioeducativa del municipi. 
Recurs C3 
  
 Utilitzar els recursos de l'entorn per millorar el procés d'acollida 
(mediadors, treballadors socials, promotors escolars, etc.). Recurs D1 
  

 

 
 

Comunicació 

 

   Actuacions 

Centre  Concretar en les Normes d'organització i funcionament del centre els 
sistemes de comunicació i informació. Recurs B4 
  
 Fer de la pàgina web un element de difusió i comunicació de les 
bones pràctiques i dels aspectes més rellevants del centre. Recurs E5 
  
 Tenir en compte les indicacions sobre protecció de dades i imatges 
que aporten els documents per a l'organització i la gestió dels centres 
en relació amb l'ús d'internet. Recurs C3 
  
 Vetllar pel bon estat i manteniment de les instal•lacions del centre 
(decoració, rètols, il•luminació, etc.). Recurs E2 
  
 Vetllar per un bon ambient a les entrades i sortides del centre (ordre, 
netedat, puntualitat, etc.). Recurs E1 
  

 

https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.lprakjsq297p
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ceb774b4-503a-4b4d-8921-a94f2f961d16/ACOLLIDA_aula.pdf#A2
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ceb774b4-503a-4b4d-8921-a94f2f961d16/ACOLLIDA_aula.pdf#A2
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.90aigon58i10
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.fa5kgos3rbk9
https://docs.google.com/document/d/1swZZAB-EXIbFRP5L121grbz49PL6Ys8ruTA49P1lnOY/edit#bookmark=kix.lhxxs7fslgw0
https://docs.google.com/document/d/1swZZAB-EXIbFRP5L121grbz49PL6Ys8ruTA49P1lnOY/edit#bookmark=kix.epuetjyld5sb
https://docs.google.com/document/d/18hI5K-8Kl4L0IMiPgGmf_CqoHbpZTZ6ekM97BeCQIO4/edit#bookmark=kix.a75rzjux0luo
https://docs.google.com/document/d/18hI5K-8Kl4L0IMiPgGmf_CqoHbpZTZ6ekM97BeCQIO4/edit#bookmark=kix.6xyztmcajjok
https://docs.google.com/document/d/18hI5K-8Kl4L0IMiPgGmf_CqoHbpZTZ6ekM97BeCQIO4/edit#bookmark=kix.s6wwum4bwd2c
https://docs.google.com/document/d/18hI5K-8Kl4L0IMiPgGmf_CqoHbpZTZ6ekM97BeCQIO4/edit#bookmark=kix.qk4nhybpu20k
https://docs.google.com/document/d/18hI5K-8Kl4L0IMiPgGmf_CqoHbpZTZ6ekM97BeCQIO4/edit#bookmark=kix.qk4nhybpu20k
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Aula  Educar en l'ús responsable de les tecnologies de la informació i 
comunicació seguint les orientacions del Pla TAC (Internet Segura). 
Recurs D4 
  
 Fomentar en les entrevistes un clima de confianca i de respecte mutu 
que afavoreixi la comunicació. Recurs B4 
  
 Potenciar la figura de mare o pare delegat d'aula com a vehicle de 
comunicació i informació a les famílies. Recurs F2 
  

 

 
 

Estructura i gestió de recursos 

 

   Actuacions 

Centre  Afavorir l'ús del pati i l'esbarjo com un espai educatiu (organitzar 
activitats esportives, jocs o altres dinàmiques de grup). Recurs D5 
  
 Tenim cura de l'estètica i el manteniment dels diversos espais del 
centre (entrada al centre, passadissos, aules, menjador, etc.). Recurs 
D4 
  

 

Aula  Dedicar els primers dies de classe a treballar aquelles rutines, tant 
organitzatives com convivencials, que afavoreixin l'aprenentatge 
(encarregats, delegats, el lloc destinat a cada cosa...). Recurs A1 
  
 Fomentar en l'alumnat el sentiment de pertinenca al grup per tal 
d'involucrar-lo en l'aprenentatge en grup i pel grup. Recurs F5 
  
 Promoure la participació de l'alumnat en l'elaboració de les normes 
de classe. Recurs C5 
  

 

Entorn  Dissenyar conjuntament amb l'AMPA estratègies per promoure la 
participació de les famílies en la gestió del centre. Recurs A1 
  

 

 
 

Norma 

 

   Actuacions 

Centre  Fer que les normes es compleixin i tenir en compte l'aplicació 
rigorosa de la sanció que comporta el seu incompliment. Recurs C4 
  

 

Aula  Donar a conèixer les conseqüències de l'incompliment de les normes 
a l'alumnat. Recurs B3 
  
 Treballar a l'aula les normes de convivència del centre, reformulant-
les, en cas que sigui necessari, perquè siguin entenedores per a tot 
l'alumnat. Recurs A2 
  

 

https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark=kix.24onyqvtfjje
https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark=kix.jlr75yynqunh
https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark=kix.j55s5dup2j2l
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark=kix.uyhsrwmgu0kh
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark=kix.vx74wknjepzw
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark=kix.vx74wknjepzw
https://docs.google.com/document/d/14GL1dwfuqN_8E7BY4CJeqQdVk6iGKWHv-3BeL00gXwg/edit#bookmark=kix.9cxje2cp4nz5
https://docs.google.com/document/d/14GL1dwfuqN_8E7BY4CJeqQdVk6iGKWHv-3BeL00gXwg/edit#bookmark=kix.z35ul5yrqsmi
https://docs.google.com/document/d/14GL1dwfuqN_8E7BY4CJeqQdVk6iGKWHv-3BeL00gXwg/edit#bookmark=kix.l5v4oct03cbs
https://docs.google.com/document/d/1mNCW9ml6YMprmpxvZ64DZiTL1bNjhM1OxttdzcWH7C0/edit#bookmark=kix.s362h58yh9mo
https://docs.google.com/document/d/19SYW1rHzsrcQ2PLRJ5mJBxewbtcbsrEX_nBfptUSoZ0/edit#bookmark=kix.vth82g5ot4bm
https://docs.google.com/document/d/1McDOC2VLotlpquEdmCcrRf2ZMs-OXjiVu2g2b23uCu8/edit#bookmark=kix.1na69fqueihb
https://docs.google.com/document/d/1McDOC2VLotlpquEdmCcrRf2ZMs-OXjiVu2g2b23uCu8/edit#bookmark=kix.alxbjzmik1da
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Entorn  Donar a conèixer a les famílies les Normes d'organització i 
funcionament de centre (NOFC). Recurs A2 
  

 

 
 

Participació 

 

   Actuacions 

Centre  Potenciar el treball en equip per tal de fomentar l'elaboració de 
projectes interdisciplinaris, la programació transversal per 
competències bàsiques, els treballs de síntesi, el projecte de recerca, 
etc. Recurs E1 
  

 

Aula  Fomentar els processos d'autoavaluació entre l'alumnat. Recurs D1 
  
 Promoure la participació de l'alumnat en l'elaboració de les normes 
de classe. Recurs A2 
  

 

 
 

https://docs.google.com/document/d/1nPDQEj6I7h4l0QcszeLh-W-C_6X6MRfhSoVRHbPou0E/edit#bookmark=kix.zep6ixngvllg
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.1suhyma9k6iw
https://docs.google.com/document/d/15YKM_6yU1LbUXiM2Ha1Pyp_4eQsekK8J3w_qN3OHLUw/edit#bookmark=kix.92n7y6re3v66
https://docs.google.com/document/d/15YKM_6yU1LbUXiM2Ha1Pyp_4eQsekK8J3w_qN3OHLUw/edit#bookmark=kix.xb6svsbtc4l2
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Absentisme  Coordinar amb l'equip docent la intervenció d'especialistes a l'aula 
(orientadors, EAP, vetlladors, etc.). 
  

Recurs E4 Claustre   2020-2024 

 Absentisme  Establir un procés de comunicació i coordinació entre els diferents 
agents implicats del centre davant situacions d'absentisme. 
  

Recurs E1 Claustre   2020-2024 

 Absentisme  Posar-se en contacte amb les famílies de forma immediata en 
detectar casos d'absentisme i recordar l'obligació de l'assistència. 
  

Recurs E2 
 

Claustre   2020-2024 

 Absentisme  Promoure l'escolarització i la prevenció de l'absentisme mitjancant 
l'acompanyament a l'alumnat de risc i les seves famílies. 

Recurs A4 Equip Directiu   2020-2024 

 Absentisme  Recollir en temps real i informatitzar les faltes d'assistència de 
l'alumnat. 

Recurs C1 Claustre   2020-2024 

 Absentisme  Reflexionar amb els alumnes sobre les conseqüències negatives de 
l'absentisme (endarreriment en el procés acadèmic i educatiu, 
sentiments d'aïllament, manca de socialització, etc.). 
  

Recurs B4 Claustre   2020-2024 

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

Recurs C3 Equip Directiu   2020-2024 

 Acollida  Incorporar el caràcter acollidor del centre en el projecte educatiu i la 
resta de documents del centre. 
  

Recurs B1 Equip Directiu   2020-2024 

 Acollida  Preveure el dia d'incorporació dels nous alumnes per tal que sigui el 
tutor del seu grup qui faci l'acollida. 

Recurs A1 
 

Equip Directiu   2020-2024 

https://docs.google.com/document/d/17Yh5qB4pIS2fsvHkUqHhxQCa4CIJUQpQ4Cv36dYbLQs/edit#bookmark=kix.l1tua0ijmck4
https://docs.google.com/document/d/17Yh5qB4pIS2fsvHkUqHhxQCa4CIJUQpQ4Cv36dYbLQs/edit#bookmark=kix.1gyy2dmosu5
https://docs.google.com/document/d/17Yh5qB4pIS2fsvHkUqHhxQCa4CIJUQpQ4Cv36dYbLQs/edit#bookmark=kix.k1jhfjwquh3d
https://docs.google.com/document/d/1NmzFSpFXE2mzPEObXcWSGoWEl8MfzGL6mF-gfEz6X8I/edit#bookmark=kix.aq9yepl9y1xj
https://docs.google.com/document/d/1h87xKTO-TndQD6x9flDekPKGpAQAZ2Qi4UNk6l4T3Oc/edit#bookmark=kix.iba2i6qnat3u
https://docs.google.com/document/d/1h87xKTO-TndQD6x9flDekPKGpAQAZ2Qi4UNk6l4T3Oc/edit#bookmark=kix.k732x5yj1eog
https://docs.google.com/document/d/1swZZAB-EXIbFRP5L121grbz49PL6Ys8ruTA49P1lnOY/edit#bookmark=kix.lhxxs7fslgw0
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.tk6ap4846ggw
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.lprakjsq297p
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 Acollida  Preveure una activitat a realitzar el dia d'incorporació del nou alumnat 
(tant a l'inici com a qualsevol moment del curs) que faciliti la seva 
participació i integració en el grup classe.  

Recurs A2 
 

Claustre   2020-2024 

 Acollida  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 
 

Claustre   2020-2024 

 Acollida  Recollir el grau de satisfacció del procés d'acollida de les diverses 
persones que s'incorporen al centre. 

Recurs K1 
 

Equip Directiu   2020-2024 

 Acollida  Tenir previst el material necessari, lloc on seure, company/a, 
informació pràctica a facilitar, etc. el dia d'incorporació de nou 
alumnat.  

Recurs A4 
 

Claustre   2020-2024 

 Acollida  Utilitzar canals de comunicació per compartir amb la comunitat 
escolar les experiències que es duen a terme en el centre. 

Recurs J3 Equip Directiu   2020-2024 

 Acollida  Utilitzar els recursos de l'entorn per millorar el procés d'acollida 
(mediadors, treballadors socials, promotors escolars, etc.).  

Recurs D1 Equip Directiu   2020-2024 

 Coeducació  Col•laborar amb les entitats de l'entorn per promoure accions que 
afavoreixin la igualtat de gènere. 

Recurs D1 Equip Directiu   2020-2024 

 Coeducació  Fomentar l'esperit crític de l'alumnat per identificar i revisar situacions 
de desigualtat, discriminacions per raó sexe, identitat de gènere, 
expressió de gènere o per orientació afectivosexual. 

Recurs B3 Claustre   2020-2024 

 Coeducació  Incorporar en el Consell Escolar el referent de coeducació per 
impulsar mesures educatives a favor de la igualtat i contra la violència 
envers la dona. 
  

Recurs C1 Equip Directiu   2020-2024 

https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.a8zt4fi4xy95
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.90aigon58i10
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.81v44y72d4hb
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.fa5kgos3rbk9
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.7evrbc4o5wzi
https://docs.google.com/document/d/1swZZAB-EXIbFRP5L121grbz49PL6Ys8ruTA49P1lnOY/edit#bookmark=kix.epuetjyld5sb
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.wyhhi3kpqsdw
https://docs.google.com/document/d/1Ec1iIbHNHSEWr_xclW0z9do2znD8pWL15GV53YRRQVI/edit#bookmark=id.jcnb7v6d5qud
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.diq2fj9vqoiz
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 Coeducació  Supervisar l'ús correcte del llenguatge inclusiu en els continguts i 
materials que es lliuren a l'alumnat. 

Recurs B4 Claustre   2020-2024 

 Comunicació  Concretar en les Normes d'organització i funcionament del centre els 
sistemes de comunicació i informació.  
  

Recurs B4 Equip Directiu   2020-2024 

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

 Recurs D4 
 

Claustre   2020-2024 

 Comunicació  Fer de la pàgina web un element de difusió i comunicació de les 
bones pràctiques i dels aspectes més rellevants del centre. 
  

Recurs E5 Coordinador 
TAC 

  2020-2024 

 Comunicació  Fomentar en les entrevistes un clima de confianca i de respecte mutu 
que afavoreixi la comunicación. 
  

Recurs B4 Claustre   2020-2024 

 Comunicació  Potenciar la figura de mare o pare delegat d'aula com a vehicle de 
comunicació i informació a les famílies. 

Recurs F2 Equip Directiu   2020-2024 

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

Recurs C3 Equip Directiu   2020-2024 

 Comunicació  Vetllar pel bon estat i manteniment de les instal•lacions del centre 
(decoració, rètols, il•luminació, etc.). 
  

Recurs E2 Claustre   2020-2024 

 Comunicació  Vetllar per un bon ambient a les entrades i sortides del centre (ordre, 
netedat, puntualitat, etc.).  

Recurs E1 Equip Directiu   2020-2024 

https://docs.google.com/document/d/1Ec1iIbHNHSEWr_xclW0z9do2znD8pWL15GV53YRRQVI/edit#bookmark=id.jgz1b5s273r4
https://docs.google.com/document/d/18hI5K-8Kl4L0IMiPgGmf_CqoHbpZTZ6ekM97BeCQIO4/edit#bookmark=kix.a75rzjux0luo
https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark=kix.24onyqvtfjje
https://docs.google.com/document/d/18hI5K-8Kl4L0IMiPgGmf_CqoHbpZTZ6ekM97BeCQIO4/edit#bookmark=kix.6xyztmcajjok
https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark=kix.jlr75yynqunh
https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark=kix.j55s5dup2j2l
https://docs.google.com/document/d/18hI5K-8Kl4L0IMiPgGmf_CqoHbpZTZ6ekM97BeCQIO4/edit#bookmark=kix.s6wwum4bwd2c
https://docs.google.com/document/d/18hI5K-8Kl4L0IMiPgGmf_CqoHbpZTZ6ekM97BeCQIO4/edit#bookmark=kix.qk4nhybpu20k
https://docs.google.com/document/d/18hI5K-8Kl4L0IMiPgGmf_CqoHbpZTZ6ekM97BeCQIO4/edit#bookmark=kix.qk4nhybpu20k
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 Conflictes greus Implicar en la resolució de conflictes greus l'alumnat afectat (fitxes de 
reflexió, proposta de pràctiques reparadores i restauratives un cop 
aplicada la mesura correctora o sanció). 
  

Recurs E1 Claustre   2020-2024 

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

Recurs A2 Comissió 
convivència 

  2020-2024 

 Conflictes greus  Actuar amb rapidesa i fermesa davant qualsevol situació de violència 
(agressions verbals, no verbals, amenaces, intimidacions, etc.).  

Recurs C1 
 

Claustre   2020-2024 

 Conflictes greus  Adequar a les necessitats i context del centre els protocols marc per 
a la millora de la convivència elaborats pel Departament 
d'Ensenyament. 

 Recurs E1 
 

Comissió 
convivència 

  2020-2024 

 Conflictes greus  Assignar personal que vigili les hores d'esbarjo, les entrades i 
sortides, i altres espais del centre. 
  

 Recurs D3 Equip Directiu   2020-2024 

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

Recurs D1 Equip Directiu   2020-2024 

 Conflictes greus  Comunicar de forma ràpida i immediata a la direcció del centre 
qualsevol conflicte greu que esdevingui a l'aula.  
  

Recurs C2 Claustre   2020-2024 

 Conflictes greus  Coordinar amb l'equip docent estratègies i actuacions (reorganitzar 
espais, seguiment de l'alumnat, etc. ) per dur a terme a l'aula. 
  

Recurs F1 Equip Directiu   2020-2024 

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

 Recurs F2 Equip Directiu   2020-2024 

https://docs.google.com/document/d/18hI5K-8Kl4L0IMiPgGmf_CqoHbpZTZ6ekM97BeCQIO4/edit#bookmark=kix.qk4nhybpu20k
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.2g9b1rrbgcb
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.pwh2pqgz339j
https://docs.google.com/document/d/1dkWvTFtilnd8_ovWgCOF3ZdkfPqKjVW6EFQqRP6DKtM/edit#bookmark=id.icmwzay54un
https://docs.google.com/document/d/1dkWvTFtilnd8_ovWgCOF3ZdkfPqKjVW6EFQqRP6DKtM/edit#bookmark=kix.88vk0jc4r7iu
https://docs.google.com/document/d/1_E2c_4uw8z4P9bdeQO6nm1gJBd1uDLaUmE_fYRV8jmQ/edit#bookmark=kix.3x9rwnri4u5x
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.i1bbfmysw85k
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.kkqctc76dy0i
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.701edvha2r6h
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 Conflictes greus  Donar a conèixer les Normes d'organització i funcionament de centre 
(NOFC) i les conseqüències previstes pel seu incompliment. 
  

Recurs A3 Equip Directiu   2020-2024 

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

Recurs E1 
 

Claustre   2020-2024 

 Conflictes greus  Implicar l'alumnat en la detecció de possibles conflictes. 
  

Recurs D2 
 

Claustre   2020-2024 

 Conflictes greus  Incidir en les conseqüències negatives dels conflictes greus (pèrdua 
de confianca entre els membres del grup, sancions, sentiments 
d'impotència i frustració, etc.). 
  

Recurs D3 
 

Claustre   2020-2024 

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

Recurs B1 
 

Claustre   2020-2024 

 Conflictes greus  Recollir sistemàticament els conflictes greus que es produeixen en 
l'àmbit escolar i els elements personals, causals i contextuals que en 
permetran l'anàlisi posterior. 
  

Recurs D5 
 

Claustre   2020-2024 

 Conflictes greus  Recollir sistemàticament els conflictes que es produeixen a l'aula i els 
elements que ens en permetran l'anàlisi i el seguiment. 
  

Recurs C3 Claustre   2020-2024 

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

Recurs D1 
 

Claustre   2020-2024 

https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.2mvrnk27hesq
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.masn1h1fitef
https://docs.google.com/document/d/1dkWvTFtilnd8_ovWgCOF3ZdkfPqKjVW6EFQqRP6DKtM/edit#bookmark=id.12wj7iinbbka
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.xgh3bnqihddp
https://docs.google.com/document/d/1_E2c_4uw8z4P9bdeQO6nm1gJBd1uDLaUmE_fYRV8jmQ/edit#bookmark=kix.x0661s6l2dok
https://docs.google.com/document/d/1dkWvTFtilnd8_ovWgCOF3ZdkfPqKjVW6EFQqRP6DKtM/edit#bookmark=kix.5xw6941fz5ww
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.fr42pdxf0kir
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.weg148n85g66
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 Conflictes greus  Utilitzar diverses estratègies (assemblea de classe, ‘role-playing', 
cercles restauratius, etc.) en la resolució dels conflictes greus 
esdevinguts a l'aula. 

Recurs E3 Claustre   2020-2024 

 Educació 
intercultural 

 Aprofitar el menjador escolar per aprofundir el coneixement de la 
diversitat cultural: fer esporàdicament àpats típics d'algun país.  
  

Recurs C8 
 

Menjador   2020-2024 

 Educació 
intercultural 

 Comprovar que els materials educatius utilitzats estiguin lliures 
d'estereotips i prejudicis.  
  

Recurs B6 Claustre   2020-2024 

 Educació 
intercultural 

 Facilitar una oferta de menús escolars que pugui donar resposta a les 
diverses tradicions culturals.   

Recurs D3 
 

Menjador   2020-2024 

 Educació 
intercultural 

 Fer ús de mètodes d'aprenentatge cooperatiu i aprenentatge dialògic 
per facilitar la relació i el coneixement mutu. 

Recurs C5 Claustre   2020-2024 

 Educació 
intercultural 

 Incorporar activitats que fomentin, des de l'esperit crític, la valoració 
de la pròpia cultura i la dels altres. 
  

 Recurs B3 
 

Claustre   2020-2024 

 Educació 
intercultural 

 Intervenir de manera immediata i amb fermesa per erradicar actituds i 
expressions discriminatòries i reaccionar davant qualsevol acte de 
racisme o xenofòbia. 
  

Recurs C3 
 

Claustre   2020-2024 

 Educació 
intercultural 

 Obrir espais de diàleg i mediació entre iguals per a la resolució 
positiva dels conflictes.  
  

Recurs C6 Comissió 
convivència 

  2020-2024 

 Educació 
intercultural 

 Promoure la gestió dels espais d'esbarjo per tal que hi pugui 
participar tothom. 

Recurs C5 
 

Claustre   2020-2024 

https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.sl45v8e4r6l2
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.tnfhr5r9g58
https://docs.google.com/document/d/19UOKG0DDq35X8jifr9mdDEsfhGqhz-o1h8QUxiDUewU/edit#bookmark=id.iqdvdhcfxf28
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.nw4v6agffngv
https://docs.google.com/document/d/19UOKG0DDq35X8jifr9mdDEsfhGqhz-o1h8QUxiDUewU/edit#bookmark=id.4t07jgwejnsj
https://docs.google.com/document/d/19UOKG0DDq35X8jifr9mdDEsfhGqhz-o1h8QUxiDUewU/edit#bookmark=id.f8o6605dok8p
https://docs.google.com/document/d/19UOKG0DDq35X8jifr9mdDEsfhGqhz-o1h8QUxiDUewU/edit#bookmark=id.domw5nqzs3lh
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.to00i398e3j2
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.ro1s9a9w6gt2
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 Educació 
intercultural 

 Utilitzar canals de comunicació per compartir amb la comunitat 
escolar les experiències que es duen a terme en el centre.  

 Recurs F3 
 

Claustre, 
Coordinador 
TAC i Equip 
Directiu 

  2020-2024 

 Educació per la 
pau 

 Afavorir la reflexió sobre la pau basada en l'equitat, la justícia social, 
els drets humans i la resolució pacífica de conflictes. 
  

 Recurs A1 
 

Claustre   2020-2024 

 Educació per la 
pau 

 Aprofitar els espais informals de l'alumnat per realitzar activitats de 
cohesió de grup i foment de la convivència (jocs cooperatius, activitats 
esportives no competitives, etc.). 
  

Recurs D4 Claustre   2020-2024 

 Educació per la 
pau 

 Aprofitar les diades commemoratives per reflexionar sobre la pau i els 
drets humans.  
  

Recurs C1 Claustre, 
Comissió de 
convivència 

  2020-2024 

 Educació per la 
pau 

 Establir relacions entre l'alumnat que es basin en el reconeixement i 
el respecte mutu (tutoria entre iguals, apadrinament lector, etc.).  

Recurs B1 Claustre   2020-2024 

 Educació per la 
pau 

 Fer ús de mètodes d'aprenentatge cooperatiu (treball d'investigació, 
ensenyament recíproc, aprenentatge entre iguals, projectes 
compartits, etc.) 
  

Recurs D1 Claustre   2020-2024 

 Educació per la pau  Fomentar la democràcia i la participació a través de l'organització de 
l'aula (càrrecs de responsabilitat, assemblees d'aula, etc.).  

Recurs A4 Claustre   2020-2024 

 Educació per la 
pau 

 Fomentar la implementació i ús d'un servei de mediació com una 
estratègia de resolució positiva dels conflictes basada en el diàleg i el 
respecte mutu 
  

Recurs D5 Comissió de 
convivència 

  2020-2024 

https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.mxx0x8ajkzgi
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.jlu4yl1h316v
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark=kix.a22hsjsa5y0v
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark=id.w735f814hizf
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.yan61f9lk6kv
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.79iqxp5qcbh
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.pyxte48ahbtj
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark=kix.gh7jbg9zu1e
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 Educació per la 
pau 

 Reforcar el treball en equip entre el professorat com un model de 
convivència. 
  

Recurs C4 Equip Directiu   2020-2024 

 Educació per la 
pau 

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

Recurs B3 Equip Directiu   2020-2024 

 Educació per la 
pau 

 Utilitzar els espais de tutoria per potenciar el respecte, el diàleg i la 
cooperació entre els companys com a base de l'educació per la pau.  
  

Recurs A2 Claustre   2020-2024 

 Estructura i gestió 
de recursos 

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

Recurs D5 Claustre   2020-2024 

 Estructura i gestió 
de recursos 

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

Recurs A1 Claustre   2020-2024 

 Estructura i gestió 
de recursos 

 Dissenyar conjuntament amb l'AMPA estratègies per promoure la 
participació de les famílies en la gestió del centre.  

Recurs A1 Equip Directiu, 
Consell Escolar 

  2020-2024 

 Estructura i gestió 
de recursos 

 Fomentar en l'alumnat el sentiment de pertinenca al grup per tal 
d'involucrar-lo en l'aprenentatge en grup i pel grup.  

Recurs F5 Claustre   2020-2024 

 Estructura i gestió 
de recursos 

 Promoure la participació de l'alumnat en l'elaboració de les normes 
de classe.  
  

Recurs C5 Claustre   2020-2024 

 Estructura i gestió 
de recursos 

 Tenim cura de l'estètica i el manteniment dels diversos espais del 
centre (entrada al centre, passadissos, aules, menjador, etc.).  
  

Recurs D4 Claustre   2020-2024 

https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark=kix.u1wwymxgdmd4
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark=kix.wyqbon2yyq7c
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.q8fmchqz0kgw
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark=kix.uyhsrwmgu0kh
https://docs.google.com/document/d/14GL1dwfuqN_8E7BY4CJeqQdVk6iGKWHv-3BeL00gXwg/edit#bookmark=kix.9cxje2cp4nz5
https://docs.google.com/document/d/1mNCW9ml6YMprmpxvZ64DZiTL1bNjhM1OxttdzcWH7C0/edit#bookmark=kix.s362h58yh9mo
https://docs.google.com/document/d/14GL1dwfuqN_8E7BY4CJeqQdVk6iGKWHv-3BeL00gXwg/edit#bookmark=kix.z35ul5yrqsmi
https://docs.google.com/document/d/14GL1dwfuqN_8E7BY4CJeqQdVk6iGKWHv-3BeL00gXwg/edit#bookmark=kix.l5v4oct03cbs
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark=kix.vx74wknjepzw
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 Gestió i resolució 
positiva dels 
conflictes 

 Impulsar el diàleg respectuós i l'escolta activa en els processos de 
gestió de conflictes a l'aula.  

Recurs B1 Claustre   2020-2024 

 Gestió i resolució 
positiva dels 
conflictes 

 Intervenir amb rapidesa i fermesa davant rumors, prejudicis, 
provocacions i la utilització de llenguatge ofensiu. 

Recurs D4 Claustre   2020-2024 

 Gestió i resolució 
positiva dels 
conflictes 

 Organitzar el servei de mediació. Recurs E1 Comissió 
convivència 

  2020-2024 

 Gestió i resolució 
positiva dels 
conflictes 

 Treballar amb el grup classe els elements personals, causals i 
contextuals dels conflictes que s'han donat a l'aula per acordar 
propostes de millora grupals. 
  

Recurs F3 Claustre   2020-2024 

 Educació 
socioemocional 

Aplicació i seguiment del Projecte d'Educació Emocional de 
l'escola.Revisió i actualització del projecte. 
 (Centre) 

Programaci
ons del 
Projecte 
d'Educació 
Emocional 
que tenim a 
l'escola. 

Claustre   2020-2024 

 Educació 
socioemocional 

Realització d'intercanvi d'experiències de les escoles de Cunit. ActivitatsPr
ogramacion
sMestres 
formadors 

Claustre   2019 

https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.nz64v6h924cn
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.7m165ioulze1
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.cmdyl57tet0b
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.s4zmcy6ekmm2
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 Educació 
socioemocional 

Seguiment i aplicació del Projecte d'Educació Emocional 
d'escola.Revisió i actualització del Projecte. 
 (Centre) 

Programaci
ons del 
Projecte 
d'Educació 
Emocional 
que tenim a 
l'escola. 

Claustre   2020-2024 

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

Recurs A2 Equip Directiu, 
Coordinador 
TAC 

  2020-2024 

 Norma  Donar a conèixer les conseqüències de l'incompliment de les normes 
a l'alumnat.  
  

Recurs B3 Claustre   2020-2024 

 Norma  Fer que les normes es compleixin i tenir en compte l'aplicació 
rigorosa de la sanció que comporta el seu incompliment. 
  

Recurs C4 Claustre, 
Comissió 
Convivència 

  2020-2024 

 Norma  Treballar a l'aula les normes de convivència del centre, reformulant-
les, en cas que sigui necessari, perquè siguin entenedores per a tot 
l'alumnat. 
  

Recurs A2 Claustre   2020-2024 

 Educar en el 
respecte 

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

Recurs A2 Claustre   2020-2024 

https://docs.google.com/document/d/1nPDQEj6I7h4l0QcszeLh-W-C_6X6MRfhSoVRHbPou0E/edit#bookmark=kix.zep6ixngvllg
https://docs.google.com/document/d/1McDOC2VLotlpquEdmCcrRf2ZMs-OXjiVu2g2b23uCu8/edit#bookmark=kix.1na69fqueihb
https://docs.google.com/document/d/19SYW1rHzsrcQ2PLRJ5mJBxewbtcbsrEX_nBfptUSoZ0/edit#bookmark=kix.vth82g5ot4bm
https://docs.google.com/document/d/1McDOC2VLotlpquEdmCcrRf2ZMs-OXjiVu2g2b23uCu8/edit#bookmark=kix.alxbjzmik1da
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.ofzza09ywthr
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 Educar en el 
respecte 

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

Recurs C4 Claustre   2020-2024 

 Educar en el 
respecte 

 Educar l'alumnat en el coneixement i l'expressió de les emocions 
pròpies.  
  

Recurs A3 Claustre   2020-2024 

 Educar en el 
respecte 

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

Recurs D2 Claustre   2020-2024 

 Educar en el 
respecte 

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

Recurs E2 Claustre   2020-2024 

 Educar en el 
respecte 

 Implicar l'alumnat en l'elaboració de normes de grup que promoguin 
un tracte atent i curós entre l'alumnat (evitar l'ús dels malnoms, 
sol•licitar les coses correctament, donar les gràcies, etc.). 

Recurs B6 Claustre   2020-2024 

 Educar en el 
respecte 

 Potenciar les sortides escolars des de cada àrea i el treball amb 
altres centres per conèixer millor i respectar el nostre entorn. 

Recurs G2 Claustre   2020-2024 

 Educar en el 
respecte 

 Programar activitats per educar l'alumnat en una conducta assertiva 
(expressar els sentiments, les emocions o els pensaments propis amb 
convenciment, però respectant els altres).  
  

Recurs B3 Claustre   2020-2024 

https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.xl3zazhqv53k
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.3064jf8j8jgc
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.clf25lk3zcoo
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.vzqy0ilr1j0c
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.djrpt5cywlb2
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.ch1ei6jqx7ly
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.cz7jplshbdyu
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 Educar en el 
respecte 

 Realitzar activitats que desenvolupin l'autoestima entre l'alumnat. Recurs A4 Claustre   2020-2024 

 Educar en el 
respecte 

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

Recurs A1 Claustre   2020-2024 

 Educar en el 
respecte 

 Revisar les NOFC per tal de garantir que recollim normes clares que 
garanteixin el respecte entre tots els membres de la comunitat 
escolar. 

Recurs B5 Claustre, Equip 
Directiu 

  2020-2024 

 Educar en el 
respecte 

 Treballar els elements bàsics de bona comunicació (saber escoltar i 
respectar el torn de paraula, saber demanar, saber disculpar-se, saber 
elogiar, saber rebre elogis, etc.).  

Recurs B1 Claustre   2020-2024 

 Educar en el 
respecte 

 Treballar l'adquisició d'hàbits i rutines (puntualitat, respecte al torn de 
paraula, realització de feines/deures, etc.) que impliquen una mostra 
de respecte al grup. 
  

Recurs D1 Claustre   2020-2024 

 Participació  Fomentar els processos d'autoavaluació entre l'alumnat.  Recurs D1 
 

Claustre   2020-2024 

 Participació  Potenciar el treball en equip per tal de fomentar l'elaboració de 
projectes interdisciplinaris, la programació transversal per 
competències bàsiques, els treballs de síntesi, el projecte de recerca, 
etc. 
  

Recurs E1 Claustre   2020-2024 

 Participació  Promoure la participació de l'alumnat en l'elaboració de les normes 
de classe 
  

Recurs A2 Claustre   2020-2024 

https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.crtjqtul926c
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.fvremtof4yqe
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.b9llqg7h00hf
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.3dtmzs3l1ww7
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.dpv0tscikbta
https://docs.google.com/document/d/15YKM_6yU1LbUXiM2Ha1Pyp_4eQsekK8J3w_qN3OHLUw/edit#bookmark=kix.92n7y6re3v66
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.1suhyma9k6iw
https://docs.google.com/document/d/15YKM_6yU1LbUXiM2Ha1Pyp_4eQsekK8J3w_qN3OHLUw/edit#bookmark=kix.xb6svsbtc4l2
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 Educar en la gestió 
positiva dels 
conflictes 

 Animar l'alumnat a formar part de l'equip de mediació i a sol•licitar la 
mediació quan sigui necessari. 
  

Recurs A9 
 

Claustre, 
Comissió 
Convivència 

  2020-2024 

 Educar en la gestió 
positiva dels 
conflictes 

 Dur un registre sistemàtic dels conflictes de l'aula (freqüència, 
tipologia, franja horària, matèria... ), de les circumstàncies (espai, 
hora, situació personal, etc.) i de les actuacions per a la seva gestió. 
  

Recurs H2 Claustre   2020-2024 

 Educar en la gestió 
positiva dels 
conflictes 

 Fer participar l'alumnat en el procés d'elaboració de les normes de 
convivència d'aula.  
  

Recurs A5 Claustre   2020-2024 

 Educar en la gestió 
positiva dels 
conflictes 

 Fer ús d'estratègies d'aprenentatge cooperatiu (treballs de recerca, 
aprenentatge entre iguals, etc.). 
  

Recurs F1 
 

Claustre   2020-2024 

 Educar en la gestió 
positiva dels 
conflictes 

 Fomentar el diàleg respectuós i l'escolta activa.  
  

Recurs A4 Claustre   2020-2024 

 Educar en la gestió 
positiva dels 
conflictes 

 Formar l'alumnat i altres membres de la comunitat escolar en el 
programa de mediació escolar.  
  

Recurs E2 
 

Claustre, 
Ajuntament 

  2020-2024 

 Educar en la gestió 
positiva dels 
conflictes 

 Organitzar l'aula de manera que s'afavoreixin les relacions entre 
l'alumnat i la cohesió del grup.  
  

Recurs F2 
 

Claustre   2020-2024 

 Educar en la gestió 
positiva dels 
conflictes 

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

Recurs D1 Claustre   2020-2024 

https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.736i9t9mq63v
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.wxab0awrhrzx
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.wglxw9t6wti7
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.ydjs1diz3dhj
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.dwrz3j3pm10k
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.8qoxo428k8u1
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.qloz3v103b8x
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.y4xs4glfmj49
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4- PLANIFICACIÓ 
 

    

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Educar en l'esforç i 
la responsabilitat 

 Actuar com a models o referents positius de comportament i treball 
per fomentar l'esforc i la responsabilitat entre l'alumnat. 

Recurs C2 
 

Claustre   2020-2024 

 Educar en l'esforç i 
la responsabilitat 

 Ajudar l'alumnat a reflexionar abans de realitzar una acció i a valorar 
les conseqüències que se'n poden desprendre i fer-se'n responsable. 

Recurs A6 
 

Claustre   2020-2024 

 Educar en l'esforç i 
la responsabilitat 

 Donar a conèixer com es valorarà el grau d'esforc i responsabilitat de 
l'alumnat (la realització dels deures, la puntualitat en el lliurament de 
les tasques, l'ordre, la netedat, etc.).  

Recurs C8 
 

Claustre   2020-2024 

 Educar en l'esforç i 
la responsabilitat 

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

Recurs B3 
 

Claustre, 
Coordinador 
TAC 

  2020-2024 

 Educar en l'esforç i 
la responsabilitat 

 Establir càrrecs a l'aula com una oportunitat per exercir el valor de la 
responsabilitat entre l'alumnat (delegat/da, material, llista, neteja, etc.). 
  

Recurs A3 
 

Claustre   2020-2024 

 Educar en l'esforç i 
la responsabilitat 

 Establir hàbits i rutines de treball (puntualitat, respecte al torn de 
paraula, planificació, realització de les tasques), i exigir a l'alumnat el 
seu compliment. 

Recurs C5 Claustre   2020-2024 

 Educar en l'esforç i 
la responsabilitat 

 Fomentar la constància i l'esforc en la realització de les feines i 
l'adquisició dels objectius del propi aprenentatge. 
  

Recurs A8 
 

Claustre   2020-2024 

 Educar en l'esforç i 
la responsabilitat 

 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 
 

Claustre   2020-2024 

 Educar en l'esforç i 
la responsabilitat 

 Incidir en els deures o responsabilitats per garantir els drets de 
tothom recollits en les NOFC. 
  

Recurs B5 
 

Claustre   2020-2024 

https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.wwe2b78skqb3
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.2ld5vq4arz4p
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.s2mfskx8kkmp
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.poyo1nk04aa7
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.ub7k8eixbygb
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.mdso06x3nn92
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.r8165vwek8ox
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.x931jot3imzd
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.ern7l3oqaf4n
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4- PLANIFICACIÓ 
 

    

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Inclusió  Diversificar les formes d'avaluació per donar resposta a diversos 
estils d'aprenentatge. 
  

Recurs E6 
 

Claustre   2020-2024 

 Inclusió  Fer servir materials específics per atendre la diversitat de l'alumnat. Recurs C4 
 

Claustre   2020-2024 

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

Recurs A1 
 

Claustre   2020-2024 

 Inclusió  Potenciar la participació de l'alumnat, especialment d'aquell en risc 
d'exclusió, tant en les activitats acadèmiques i educatives del centre 
com en les activitats extraescolars. 
  

Recurs D4 
 

Claustre   2020-2024 

 Inclusió  Preveure mesures organitzatives per atendre les necessitats 
educatives de tot l'alumnat (suport individual, suport en petit grup, 
agrupaments flexibles, docència compartida, etc.), preferentment dins 
l'aula ordinària.   

Recurs E4 
 

Claustre   2020-2024 

 Inclusió  Promoure i valorar la participació i implicació de l'alumnat en activitats 
extraescolars i l'educació en el lleure per reduir les desigualtats i 
afavorir el sentiment de pertinenca i l'arrelament en el territori. 
  

Recurs D2 Equip Directiu, 
Ajuntament, 
AMPA 

  2020-2024 

 Inclusió  Utilitzar diversos mètodes d'ensenyament i aprenentatge. 
  

Recurs C2 
 

Claustre   2020-2024 

 

https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.3d5jpaaasbt9
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.h36pjkln7wsx
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.jcxzxrfxdb3j
https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.ss1w4qxu7sra
https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.ngr90v3q6nvd
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.4xcjdrmkc8a2
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.rb0husnh2x74
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6- “El Projecte de Convivència del centre ha d’incloure la 
concreció de protocols de prevenció, detecció i intervenció 
enfront situacions de conflictes greument perjudicials per a la 
convivència en els seus projectes. Els centres poden adaptar a la 
seva realitat i necessitats específiques els protocols per a la 
millora de la convivència del Departament d'Educació.”  

 

 
 
Veure protocols del Departament: 
 
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/ 
 
 
 
S’ha de destacar que el Projecte de convivencia és un document viu, 
que és pot anar adaptant, modificant i actualitzant quan es cregui 
convenient. 
 

 

 
 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/
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7- INDICADORS   

  
Objectiu específic Indicadors 

1.1 Sensibilitzar la comunitat 
escolar de la necessitat d'elaborar 
un Projecte de convivència amb la 
implicació i el compromís de tots 
els agents educatius. 
  

• Relació d'actuacions de sensibilització 
per a cada sector de la comunitat escolar 
  

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

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

1.3 Constituir i dinamitzar la 
comissió de convivència. 
  

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

2.1 Potenciar les competències 
socioemocionals. 
  

• Inclusió en el currículum d'accions per 
potenciar les competències 
socioemocionals de l'alumnat• Cursos en 
els quals es desenvolupen accions per 
formar en competència socioemocional 
  

2.2 Potenciar les habilitats i 
competències necessàries per a la 
gestió positiva dels conflictes. 
  

• Inclusió en el Pla d'acció tutorial 
d'actuacions per treballar la gestió 
positiva dels conflictes• Relació 
d'estratègies del centre que afavoreixen 
la gestió positiva dels conflictes 
  

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

• Inclusió en l'acció tutorial d'accions 
orientades a educar sobre el valor de la 
norma per a la convivència• Participació 
de l'alumnat en l'elaboració de les 
normes d'aula en el marc de l'acció 
tutorial• Existència d'espais perquè els 
delegats dels alumnes participin en 
l'elaboració de les normes de centre 
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7- INDICADORS   

  
Objectiu específic Indicadors 

3.1 Garantir l'òptima incorporació 
dels nous membres de la comunitat 
escolar. 
  

• Existència i difusió de protocols 
d'acollida de qualsevol membre de la 
comunitat escolar.• Relació d'activitats en 
el marc de l'acció tutorial per a l'acollida 
del nou alumnat.• Existència d'un 
protocol específic per a l'acollida de 
l'alumnat nouvingut i les seves famílies 
  

3.2 Promoure una cultura inclusiva 
que respecti i valori les diferències 
en un marc de valors compartits. 
  

• Relació d'estratègies metodològiques a 
l'aula que afavoreixen la interrelació dels 
alumnes• 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 
  

3.3 Potenciar l'educació 
intercultural. 
  

• Incorporació de la perspectiva 
intercultural a les àrees o matèries del 
currículum• Relació d'accions per 
visibilitzar la diversitat existent al centre 
  

3.4 Prevenir l'absentisme i facilitar 
la reincorporació de l'alumnat 
absentista 
  

• Index d'absentisme• Existència d'un 
protocol de prevenció, detecció i 
intervenció sobre l'absentisme en 
coordinació amb l'administració local i 
altres serveis 
  

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

• Relació d'actuacions de sensibilització 
portades a terme en el centre 
  

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

• Relació d'iniciatives en les quals 
participa el centre 
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7- INDICADORS   

  
Objectiu específic Indicadors 

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

• Incorporació en el currículum de 
continguts sobre els drets humans i la 
comprensió crítica del món• Percentatge 
de professorat format sobre drets 
humans i cultura de la pau 
  

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

• Existència d'un protocol de 
comunicació• Relació d'eines i canals de 
comunicació del centre que afavoreixin la 
comunicació entre els diversos sectors 
de la comunitat escolar• Relació 
d'estratègies de projecció i comunicació 
externa del centre (revistes, webs, blocs, 
etc.) 
  

 


