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1 INTRODUCCIÓ 
 

El document que a continuació presentem és el Projecte de Convivència de la nostra escola. Aquest 

és un instrument on es reflectiran les accions que el nostre centre docent desenvolupa i 

desenvoluparà per capacitar tot l'alumnat i la resta de la comunitat educativa per una adequada  

convivència. 

A continuació es presenten un recull d’aspectes que es treballen diàriament a l’escola i d’altres que 

es pretenen desenvolupar per millorar la convivència i en general, amb l’objectiu d’aportar noves 

maneres de treballar conjuntament amb tota la comunitat educativa. 

Aquest projecte pretén educar en un clima escolar positiu i motivador, convençuts que l’existència 

d’unes relacions humanes basades en la sinceritat i en la capacitat d’expressar els propis sentiments 

és un element afavoridor de l’aprenentatge. És quan ens trobem en entorns positius que som 

capaços de donar el millor de cadascun de nosaltres, de manera que el procés d’aprenentatge en 

surt enfortit. 

“L'escola és el reflex de la societat i, alhora, és un espai privilegiat on tots els 

ciutadans i ciutadanes adquireixen uns coneixements i uns hàbits de 

socialització i de relació amb els altres. Un dels seus objectius bàsics ha de ser 

ensenyar i aprendre a viure i conviure; ha de fomentar i liderar la convivència, 

tant a l’interior del centre educatiu com al seu entorn immediat.” (Declaració de la 

Seu d’Urgell. 4t Congrés “Educació i Entorn”. La Seu d’Urgell. 2008.) 

1.1 QUÈ ÉS LA CONVIVÈNCIA? 
Per educar en la convivència caldrà basar-se en les relacions humanes, capacitar les persones per 

saber trobar allò que ens uneix més que el que ens diferència, i promoure el coneixement de tots els 

membres de la comunitat educativa per així establir unes relacions de respecte, atès que aquest 

coneixement és la base de l’estimació. 

“Conviure significa viure plegats i en bona relació. La convivència demana la 

formació integral de la persona, i es fonamenta en els valors de la pluralitat, la 

participació democràtica, la inclusió social, la igualtat d’oportunitats, el respecte a 

la diferència, la gestió positiva de conflictes i la cultura de pau. La convivència 

comporta una consciència de la pròpia identitat que implica l’acceptació de l’altre 

i un sentit de pertinença i contribució personal a la societat.” (Projecte de 

Convivència i èxit educatiu. Departament d’Ensenyament. 2016) 
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1.2 QUÈ ÉS EL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA? 
El Projecte de convivència reflecteix les accions que el centre educatiu desenvolupa per capacitar 

l’alumnat i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes. 

1.3 OBJECTIU DEL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA DE LA NOSTRA ESCOLA 
El Projecte de convivència té com a missió contribuir a l’èxit personal, acadèmic, social i laboral 

de tot l’alumnat . El fet que persegueix és que tothom aprengui a tenir una bona relació i 

acceptació de si mateix, amb els altres i amb el mó n que els envolta . Són base del projecte de 

convivència el respecte, la llibertat, la democràcia, el diàleg, la comunicació, el treball conjunt entre 

família i escola, el coneixement profund d’un mateix i dels altres, l’expressió de forma variada, 

l’estimació sana, les relacions profundes, l’esforç, la responsabilitat, la inclusió, la inquietud pel 

coneixement i l’aprenentatge, l’acollida, la competència social, l’educació intercultural, l’educació 

emocional, l’educació per la Pau, la mediació, entre d’altres. 

1.3.1 CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA  
A partir de l’elaboració d’aquest projecte es crearà la Comissió de Convivència  amb l’objectiu que 

ha de ser l’element motor en tot allò que faci referència a l’impuls de mesures proactives, la resolució 

de conflictes i l’organització i gestió de recursos per a la millora de la convivència al centre educatiu. 

2 DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ 

2.1 DADES DEL CENTRE 
Nom: Els Ganxets 

Codi: 43011145 

Titularitat: Públic 

Adreça: pg. del Nord, 3 

Telèfon: 977929148 

Adreça Electrònica: e3011145@xtec.cat 

 

2.2 CONTEXTUALITZACIÓ 
El centre està situat a la part Nord de la ciutat. Va començar la seva activitat el curs escolar 

2007-2008 en aularis prefabricats al Passeig Nord, 98.  

La zona d'influència de l'escola se situa a la part nord de la ciutat on també hi tenen influència dos 

centres educatius públics més: l'Escola Montsant i l'Escola Mowgli d'una línia, així com l'Institut 

Domènech i Montaner. També hi ha una llar d'infants: la Llar d'infants Montsant. A la carretera de 
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Castellvell, número 16 es troba ubicat el CDIAP.  

Els instituts adscrits a la nostra escola són el Domènech i Montaner i l'institut Gaudí (comunicat de la 

directora dels Serveis Territorials a Tarragona amb data 8 de febrer de 2013).  

La zona es troba parcialment urbanitzada amb una urbanització de recent construcció així com 

diferents edificis d'habitatges, zones verdes i zones de joc. Pel que fa al Passeig Nord a part del 

nostre centre s'hi troba el CESAC (Centre de Sanitat Avícola de Catalunya i Aragó), l'entrada 

posterior de l'IES Domenech i Montaner i alguns masos, també hi podem trobar un molí d'oli.  

El nostre centre queda a prop de l'estació de trens de Reus i de l'àrea de gimnàstica a l'aire lliure al 

passeig nord.  

La distància respecte del centre de la ciutat requereix en molts casos de la utilització de transport 

públic o privat per accedir a l'escola.  

L'escola va néixer amb l'esperit de donar un servei públic a la nova zona de creixement de la ciutat 

(Àrea Residencial Estratègica), amb la previsió d'un augment demogràfic i de necessitats d'altres 

equipaments, entre d'altres i a banda de la construcció de la nostra escola, un espai verd entre el 

Passeig de la Boca de la Mina i el Molí d'oli, la conservació d'aquest per a finalitats educatives i la 

ubicació d'altres serveis municipals. Aquesta situació actualment està paralitzada per la situació 

econòmica.  

2.3 MARC LEGAL 
 

LOE, Llei orgànica 2/2006 , de 3 de maig, d’educació, estableix a l’article 121.2 l’obligatorietat que 

tots els centres elaborin un Pla de convivència i l’incloguin dins el Projecte educatiu de centre.  

 

La Llei Orgànica 8/2013 , de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, determina a 

l’article 124.1 que els centres inclouran a la programació general anual el seu pla de convivència i 

totes aquelles actuacions i activitats programades per al foment de la convivència escolar.  

 

LEC, Llei 12/2009 , del 10 de juliol, d’educació, disposa a l’article 30 que l’aprenentatge de la 

convivència és un element fonamental del procés educatiu i així ho ha d’expressar el Projecte 

Educatiu de cada centre. Els centres han d’establir mesures de promoció de la convivència.  

 

El Decret 102/2010 , de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, disposa a l’article 23.2 que 

les normes d’organització i funcionament del centre han d’incorporar les mesures de promoció de la 

convivència establertes en el centre. El centre ha d’establir mesures de promoció de la convivència, 

i en particular mecanismes de mediació per a la resolució pacífica dels conflictes i fórmules per mitjà 
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de les quals les famílies es comprometin a cooperar de manera efectiva en l’orientació, l’estímul i, 

quan calgui, l’esmena de l’actitud i la conducta dels alumnes en el centre educatiu. En el centre es 

treballarà la prevenció com a eina de millora de la convivència. És a dir, es tracta de no limitar-se a 

resoldre els conflictes que van sorgint amb les persones directament implicades sinó en aplicar 

mesures preventives. Aquesta resposta preventiva proposa desenvolupar, d’una manera 

intencional i sistemàtica, pràctiques i hàbits de convivència pacífica en el centre. 

 

El Decret 279/2006 , de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la convivència en 

els centres educatius no universitaris de Catalunya, reforça el caràcter educatiu que han de tenir els 

processos i les accions que s'emprenguin, tant per prevenir com per corregir conductes 

inadequades. A l’article 6 s’estableix que a cada centre s’ha de constituir una comissió de 

convivència.  

 

Acord GOV/79/2016 , de 14 de juny, pel qual s'aprova el Protocol d’actuació entre els departaments 

de treball, afers socials i famílies i d’ensenyament, de prevenció, detecció, notificació, derivació i 

coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu.  

 

La Resolució ENS/585/2017 , de 17 de març, per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació 

del Projecte de convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte educatiu de centre, 

determina que els centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya han de tenir implementat el 

Projecte de convivència en el marc del seu Projecte educatiu, en un termini màxim de tres anys a 

partir de la data de publicació. A més d’aquesta normativa general, a cada tema que es desenvolupa 

en el projecte de convivència es recull una normativa específica. 

3 DIAGNOSI  
 
El projecte de convivència pretén donar resposta a les necessitats concretes del nostre centre  tenint 

en compte el moment en què ens trobem. En conseqüència, tenint present aquesta premissa 

centrarem aquest projecte en els següents punts: 

  • Valors i actituds 

� Educar en la gestió positiva del conflicte. 

� Inclusió 

 • Resolució de conflictes 

� Gestió i resolució positiva de conflictes  

 • Organització de centre  
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� Acollida  

3.1 FALTES GREUS  

Des de la nostra escola durant el curs 2018-19 ja vam començar a treballar aspectes importants 

relacionats amb aquest projecte que van quedar aprovats a nivell de claustre, aquests aspectes 

estan incidència en la correcció de les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre.  

Faltes greus:  aquelles situacions de violència verbal o física que perjudica notablement la 

convivència en el centre, ja que generen sentiments d’indefensió, inseguretat i angoixa en els 

membres de la comunitat educativa. Les faltes greus reiterades es consideren faltes molt greus.  

En parlar de conflictes greus, ens referim a les conductes tipificades, en l’esmentat Decret de Drets i 

Deures de l’alumnat: indisciplina, injúries, amenaces, agressions i vexacions personals i danys 

materials i patrimonials. Aquestes conductes poden afectar a qualsevol membre de la comunitat 

educativa o dependència de centres i es poden produir en el propi centre o en el seu entorn immediat. 

Els conflictes greus poden tenir com a protagonista a qualsevol membre de la comunitat educativa, 

inclosos els casos d’implicació de l’alumnat de l’alumnat en procediments de mediació penal juvenil 

per danys a les instal·lacions o sostracció de material del centre. 

Annexem als annexos una taula amb les faltes greus, els acords presos i els documents que 

s’estableixen que es duran a terme. 

3.2 Educar en la gestió positiva del conflicte. 
Definim el conflicte com una situació en la qual dues o més persones estan en desacord perquè els 

seus interessos són incompatibles o bé els perceben així. 

L’educació en la gestió positiva dels conflictes té com a objectiu primordial proporcionar a l’alumnat 

les eines, les estratègies i les habilitats necessàries per entendre el conflicte com una oportunitat 

d’aprenentatge i gestionar-lo de manera constructiva per tal de transformar-lo eliminant els factors 

violents. 

La mediació  és un procés de gestió positiva de conflictes. Parteix del fet que, quan es produeix un 

conflicte, no es tracta de guanyar o perdre, sinó d’intentar arribar a un acord consensuat i cooperatiu 

entre les dues parts amb l’ajuda d’un tercer. Cal dotar els alumnes d’eines preventives i de gestió 

davant el conflicte. Aquest procés educatiu té una vessant individual i una de grupal: 

• A nivell individual, l’objectiu serà el desenvolupament de les competències necessàries per 

gestionar els conflictes positivament, de manera autònoma i responsable. 
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• A nivell grupal, caldrà promoure la cohesió del grup, la comunicació, la presa decisions de 

manera consensuada i el treball cooperatiu per tal de potenciar un clima que faciliti les relacions 

interpersonals. 

En el cas que, el conflicte persisteixi, pot ser necessari posar en marxa estratègies d’intervenció en 

què participin terceres persones que creïn un espai i un clima adequats i que facilitin la comunicació, 

així com la negociació formal cooperativa o facilitació, l’arbitratge i la mediació.  

La mediació es percep com una eina de gestió positiva dels conflictes, però també com una cultura 

de centre. La cultura de mediació promou els canvis necessaris perquè cada persona afronti els 

conflictes convertint-se en part de la solució. D’aquesta manera es promou l’enfortiment personal i la 

capacitat d’aprofitar els conflictes per transformar la realitat, partint de la responsabilització de les 

parts afectades i de la gestió democràtica de la convivència. 

 

Educar en la gestió positiva dels conflictes 
 

Punts forts 

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

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

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

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

    Punts febles 

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

      Desenvolupem en el currículum de les diverses àrees continguts per educar en la 
gestió positiva dels conflictes. 
  

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

      Estimulem el compromís de l'alumnat amb l'educació en la gestió positiva dels 
conflictes per fomentar la prevenció a l'aula. 
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      Fem participar la xarxa de suport entre iguals en l'educació de la gestió positiva dels 
conflictes. 
  

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

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

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

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

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

    Punts molt febles 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Participem en les trobades de convivència i mediació del territori per fomentar el 
treball en xarxa. 
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3.3 L’Inclusió 
L’educació inclusiva és aquella que ofereix a tots els infants i joves altes expectatives d’èxit 

educatiu, independentment de les seves característiques, necessitats o discapacitats, i 

l'oportunitat de créixer i aprendre conjuntament compartint experiències i situacions 

d’aprenentatge. 

La inclusió suposa una millora evolutiva respecte a la idea d’integració. Quan es parla d’integració 

es pretén facilitar a l’alumnat els suports necessari perquè pugui participar en el programa del 

centre educatiu. Es posa l’accent, doncs, en l’adaptació de l’alumnat al centre i a l’entorn. La 

inclusió pretén que siguin els mateixos centres educatius els que s’adaptin a la diversitat de 

l’alumnat que tenen escolaritzat. Això implica identificar les barreres que dificulten l’aprenentatge, 

la socialització i la participació de l’alumnat i cercar-les, eliminar-les o minimitzar-les. 

Un model d’escola inclusiva és el requisit previ i indispensable per a la construcció d’una societat 

inclusiva. 

D’acord amb el document “De l’escola inclusiva al sistema inclusiu” publicat pel Departament 

d’Ensenyament el 2015, parlar d’una educació inclusiva implica concretar els següents principis: 

 

• El reconeixement de la diversitat com un fet universal. 

• El sistema inclusiu com l’única mirada possible per donar resposta a tots els alumnes. 

• La personalització de l’aprenentatge perquè cada alumne pugui desenvolupar al màxim les 

seves potencialitats. 

• L’equitat i la igualtat d’oportunitats com a dret de tots els alumnes a rebre una educació 

integral i amb expectatives d’èxit. 

• La participació i la correponsabilitat per construir un projecte comú a partir del diàleg, la 

comunicació i el respecte. 

• La formació del professorat per promocionar oportunitats de creixement col·lectiu i per 

desenvolupar projectes educatius compartits. 

Inclusió 
 

    Punts molt forts 

      Ens coordinem amb institucions i entitats de l'entorn per promoure una educació 
inclusiva. 
  

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

      Valorem i integrem tots els membres de la comunitat. 
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    Punts forts 

      Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació inclusiva entre la comunitat 
escolar i ho recollim en la memòria anual del centre. 
  

      Desenvolupem un currículum inclusiu. 
  

      Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i actuacions per 
educar l'alumnat en el respecte a la diversitat i la inclusió. 
  

      Disposem d'una estructura organitzativa en el centre que afavoreix l'educació 
inclusiva i l'atenció a la diversitat. 
  

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

      Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen l'educació inclusiva i l'atenció a 
la diversitat. 
  

      Implementem l'ús dels protocols d'àmbit convivencial elaborats pel Departament 
d'Educació a fi d'evitar qualsevol tipus de discriminació. 
  

    Punts febles 

      Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en risc d'exclusió en el 
procés escolar i educatiu dels seus fills. 
  

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

      Participem en xarxes de centres que treballen l'educació inclusiva i l'atenció a la 
diversitat. 
  

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

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

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

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

3.4 Gestió i resolució positiva dels conflictes 
Què entenem per conflictes lleus? 

Els conflictes lleus són un conjunt de conductes contràries a les normes de convivència del centre. Es 

tracta, majoritàriament, de conductes disruptives a l’aula i situacions de conflicte interpersonal. 
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Són considerades conductes contràries a la convivència totes les tipificades per l’article 37.1 de la 

Llei d’Educació, quan no siguin de caràcter greu, i també les faltes injustificades d’assistència a 

classe i de puntualitat. 

Els conflictes lleus són font de malestar i dificulten el dia a dia en el centre. Moltes d’aquestes 

conductes disruptives es poden evitar o minimitzar plantejant estratègies de gestió eficaç d’aula que 

inclouen, entre altres, la diversificació de metodologies, el treball en equip, el treball per projectes, les 

programacions multinivell, etc. Així mateix, l’adquisició d’estratègies proactives possibilita que 

l’alumnat sigui competent per resoldre el conflicte en la seva fase inicial. Així doncs, l’objectiu 

principal és proporcionar a l’alumnat les eines, les estratègies i les habilitats necessàries per 

entendre el conflicte com una oportunitat d’aprenentatge i gestionar-lo de manera constructiva per tal 

de transformar-lo eliminant els elements violents. 

En el cas que, malgrat les mesures preventives i proactives tant a nivell individual com grupal, el 

conflicte es produeixi o persisteixi, caldrà posar en marxa estratègies d’intervenció recollides. Les 

Normes d'organització i funcionament de centre recolleixen quines són les conductes considerades 

faltes lleus i determinar les mesures correctores i sancionadores oportunes. Aquestes han de tenir un 

caràcter reparador i restauratiu i, sempre que sigui concordant, poden incloure alguna activitat 

d’utilitat social per al centre o l’entorn. 

 

Gestió i resolució positiva dels conflictes 
 
    Punts forts  
      Analitzem els conflictes d'aula per tal de fomentar l'autoaprenentatge. 

  
      Detectem els conflictes que es donen a l'aula. 

  
      Ens coordinem amb les administracions locals per detectar, analitzar i donar 

resposta als conflictes lleus que es donen a l'entorn dels centres educatius. 
  

       Intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte. 
  

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

    Punts febles 

      Avaluem el funcionament dels processos d'intervenció i resolució dels conflictes i 
ho recollim en la memòria anual del centre. 
  

      Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, actuacions concretes perquè 
l'alumnat gestioni els seus conflictes de manera positiva. 
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      Disposem d'estratègies concretes per implicar el professorat en la gestió i resolució 
de conflictes en l'àmbit de l'aula. 
  

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

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

      Disposem de protocols, circuits i una estructura organitzativa que faciliten la gestió 
i resolució dels conflictes al centre. 
  

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

      Impliquem les famílies en la gestió i resolució dels conflictes lleus dels seus fills i 
filles. 
  

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

      Potenciem les xarxes de suport entre l'alumnat de l'aula per gestionar positivament 
els conflictes entre iguals.  
  

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

      Sensibilitzem el claustre en la necessitat i el compromís, davant els conflictes lleus, 
d'implementar estratègies de gestió i resolució positiva dels conflictes. 
  

    Punts molt febles 

      Disposem d'un servei de mediació escolar. 
  

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

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

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

      Utilitzem la mediació per a la gestió positiva dels conflictes. 
  

3.5 Acollida 
L’acollida és el conjunt sistemàtic d’actituds i actuacions que el centre educatiu posa en 

funcionament per acompanyar els nous membres de la comunitat escolar, o els que s’incorporen 

després de processos d’absència, en la vida i la cultura del centre i, alhora, fer- los partícips dels 

projectes que s’hi desenvolupen. El centre educatiu ha d’elaborar un Pla d’Acollida que defineixi 
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els procediments a seguir durant l’arribada de nous membres de la comunitat escolar (alumnes, 

professorat, famílies, PAS, etc.) i ha de crear una estructura organitzativa que permeti plantejar 

l’acollida com un procés gradual i seqüenciat en el temps, no quedant restringida a un primer 

contacte o trobada inicial. 

Els processos d’acollida van adreçats a l’alumnat i les famílies, al professorat i personal de 

l’administració i serveis que s’incorpora al centre i a d’altres professionals que hi puguin intervenir, 

fent una atenció especial a les persones més vulnerables de qualsevol d’aquests col·lectius. 

És imprescindible tenir en compte l’aspecte emocional de l’acollida inicial, especialment en el cas 

de l’alumnat nouvingut i de les seves famílies i dels alumnes amb necessitats educatives tant 

especials com específiques, per tal de facilitar l'arribada a un entorn de relació i d’aprenentatge 

nou i promoure l'establiment de vincles que facilitaran el procés d'adaptació al nou entorn educatiu. 

Acollida 
 

    Punts molt forts 

      Considerem l'acollida com un factor fonamental per a la convivència en els centres 
i l'èxit educatiu de l'alumnat. 
  

    Punts forts 

      Preveiem una imatge acollidora del centre. 
  

    Punts febles 

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

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

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

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

      Disposem de mesures informar i acompanyar el professorat o altres professionals 
que intervinguin per primer cop a l'aula. 
  

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

      Ens coordinem amb les entitats de l'entorn del centre per facilitar l'acollida dels 
nous membres de la comunitat escolar. 
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      Establim propostes d'actuació específiques per realitzar l'acollida de les noves 
famílies. 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    Punts molt febles 

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

      Col•laborem en la creació de projectes que afavoreixen la integració en l'entorn 
social. 
  

      Establim propostes d'actuació específiques per realitzar l'acollida de l'alumnat. 
  

      Tenim mecanismes específics per acollir l'alumnat nouvingut. 
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4 OBJECTIUS I INDICADORS  
Objectiu general Objectiu específic Indicadors 
1. Assegurar i garantir la 
participació, la implicació i 
el compromís de tota la 
comunitat escolar.  

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

  

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

  

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

  

1.4 Constituir i dinamitzar la comissió de convivència. 

  

1.5 Incrementar la formació de la comunitat escolar en 
relació amb la convivència. 

  

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

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

• Existència d'una diagnosi sobre la situació de la 
convivència al centre 

• Existència de comissions mixtes entre els diferents 
sectors de la comunitat escolar per a l'elaboració del 
Projecte de convivència 

• Existència de la Comissió de  convivència  

• Nombre de reunions/periodicitat de la comissió de 
convivència 

 • Oferta d'accions formatives en matèria de convivència 
adreçades als diferents sectors de la comunitat escolar 

• Percentatge de professorat format en temes de 
convivència 

 • 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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2. Ajudar cada alumne a 
relacionar-se amb si 
mateix, amb els altres i amb 
el món.  

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

  

2.3 Educar infants i joves en el desenvolupament d'uns 
valors instrumentals (respecte, esforc, responsabilitat, 
etc.) que els permetin formar-se com a futurs ciutadans 
responsables i compromesos. 

  

2.4 Potenciar la competència social i ciutadana de 
l'alumnat. 
  

• Inclusió en el Pla d'acció tutorial d'actuacions per 
treballar la gestió positiva dels conflictes . 

• Relació d'estratègies del centre que afavoreixen la 
gestió positiva dels conflictes (racó de diàleg, servei de 
mediació, tutoria compartida, pràctiques restauratives, 
etc.) 

 • Relació d'actuacions orientades a l'educació en valors 

• Relació d'actuacions que promouen l'ajuda entre iguals 
en el centre 

 • Inclusió en el currículum d'accions orientades a 
potenciar l'anàlisi crítica i la presa de decisions 

• Inclusió en l'acció tutorial d'accions orientades a 
potenciar l'anàlisi crítica i la presa de decisions 
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3. Potenciar l'equitat i el 
respecte a la diversitat de 
l'alumnat en un marc de 
valors compartits.  

3.1 Garantir l'òptima incorporació dels nous membres de 
la comunitat escolar. 
  
3.2 Promoure una cultura inclusiva que respecti i valori 
les diferències en un marc de valors compartits. 
  
3.3 Gestionar la diversitat cultural i religiosa d'acord amb 
les orientacions de la Guia per al respecte a la diversitat 
de creences als centres educatius de Catalunya. 
  
3.4 Potenciar l'educació intercultural. 
  
3.5 Prevenir l'absentisme i facilitar la reincorporació de 
l'alumnat absentista 
  
3.6 Promoure la participació de l'alumnat en les 
activitats complementàries, extraescolars i de lleure 
educatiu de l'entorn. 
  

• 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 

 • Difusió als professionals del centre dels continguts de la 
Guia per al respecte a la diversitat de creences als centres 
educatius de Catalunya 

• Inclusió en les Normes d'organització i funcionament de 
centre de les orientacions de la Guia per al respecte a la 
diversitat de creences als centres educatius de Catalunya 

 • Incorporació de la perspectiva intercultural a les àrees o 
matèries del currículum 

• Relació d'accions per visibilitzar la diversitat existent al 
centre. 

• Existència d'un protocol d'absentisme i acompanyament a 
l'escolarització d'àmbit comunitari en coordinació amb 
l'administració local i altres serveis 

 • Inclusió en el Pla d'acció tutorial de la difusió a l'alumnat i 
les seves famílies de l'oferta de lleure educatiu de la zona 
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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. 
  
4.2 Organitzar el servei de mediació al centre amb la 
participació dels diferents membres de la comunitat 
escolar. 
  

• Relació d'actuacions de sensibilització portades a terme en 
el centre 
 • Creació del servei de mediació  en el centre. 
• Fer partícep a tota la comunitat escolar en el servei de 
mediació.Valoració dels casos atesos al servei de Mediació 
• Participació en les trobades de centres mediadors 
• Col.laboració del centre amb els serveis de mediació 
comunitària. 
 

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 Elaborar una estructura organitzativa i una gestió de 
recursos que afavoreixin la convivència i el clima 
escolar. 
  
5.4 Potenciar la participació de tots els sectors de la 
comunitat escolar com a element bàsic per garantir la 
convivència i el clima escolar. 
  
5.5 Afavorir els canals de comunicació del centre 
educatiu com a elements facilitadors de la convivència i 
el clima escolar. 
  

 • Incorporació en el currículum de continguts sobre els drets 
humans i la comprensió crítica del món 
 • Existència de mesures per a l'acció tutorial compartida dins 
els equips docents (cotutories, tutors referents,etc.) 
• Existència d'estratègies per promoure la tutoria entre iguals 
• Existència de pautes d'organització dels espais per afavorir 
la convivencia 
• Existència de comissions mixtes integrades per membres 
dels diferents sectors de la comunitat escolar 
• Existència de coordinació periòdica de l'equip directiu amb 
l'AMPA 
• Participació de l'AMPA en els processos d'acollida de les 
famílies 
• Relació d'eines i canals de comunicació del centre que 
afavoreixin la comunicació entre els diversos sectors de la 
comunitat escolar (correu electrònic, taulell de novetats, 
bústia de suggeriments i reclamacions, etc.) 
• Existència de canals de comunicació entre les famílies i els 
seus representants al consell escolar 
• Relació d'estratègies de projecció i comunicació externa del 
centre (revistes, webs, blocs, etc.) 
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5 MESURES ADOPTADES 

5.1 ACTUACIONS PREVISTES 
 

Educar en la gestió positiva dels conflictes 

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

• Concretar en el Programació general anual de centre actuacions sobre 
l’educació en la gestió positiva dels conflictes i la cultura de la mediació amb 
tota la comunitat escolar. Recurs B2 

• Incloure activitats relacionades amb l’educació en la gestió positiva del 
conflicte i la cultura de mediació en el pla d’acció tutorial. Recurs B3 

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

• Elaborar un projecte de mediació de centre. Recurs E1 
• Formar l’alumnat i altres membres de la comunitat escolar en el programa de 

mediació escolar. Recurs E2 
Aula  • Fomentar, en el marc d’acció tutorial, els valors necessaris per una 

convivència positiva a l’aula i la gestió positiva dels conflictes, com el 
respecte, la responsabilitat, la cooperació, etc. Recurs A1 

• Promoure, en el marc de la tutoria, l’assemblea de classe  com a espai de 
diàleg per prevenir els conflictes de convivència. Recurs A12 

• Ajudar  l’alumnat  a  reflexionar  abans  de  realitzar  una  acció,  a  valorar  les 
conseqüències que se’n poden desprendre i fer-se’n responsable. Recurs A3 

• Fomentar el diàleg respectuós i l’escolta activa. Recurs A4 
• Fer participar l’alumnat en el procés d’elaboració de les normes de 

convivència d’aula. Recurs A5 
• Establir les mesures necessàries i els compromisos entre família i tutor del 

centre en els continguts específics addicionals de la carta de compromís 
educatiu per estimular la implicació de les famílies en l’educació en la gestió 
positiva dels conflictes. Recurs G2 

• Donar a conèixer les estratègies de gestió positiva del conflicte. Recurs A8 
• Animar l’alumnat a formar part de l’equip de mediació i a sol·licitar la mediació 

quan sigui necessari. Recurs A9 
• Introduir, de manera transversal, en el currículum de totes les matèries, eines 

de gestió positiva de conflictes (la negociació informal i formal, el diàleg 
empàtic, l’escolta activa, etc.). Recurs B2 

 
Entorn  • Impulsar l’intercanvi d’experiències en relació amb l’educació de la gestió 

positiva dels conflictes i mediació entre els diferents equips docents. Recurs 
H1 

• Aportar les experiències que es duen a terme en el centre als seminaris de 
traspàs primària-secundària, reunions amb altres centres de l’entorn, espais 
virtuals d’intercanvi o pràctica compartida (xtec.cat), etc. Recurs H3 

 
 

Inclusió 

Centre • Incorporar els valors de l’escola inclusiva en el Projecte educatiu de 
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centre. Recurs B1 
• Compartir un mateix concepte d’inclusió, valorar la realitat del centre i 

diagnosticar necessitats. Recurs A2 
• Concretar en la Programació general anual de centre les accions 

previstes per fomentar una educació inclusiva. Recurs B2 
• Incloure  en  les  NOFC  normes  clares  que  garanteixin  el  respecte  a  

tothom independentment de la seva condició, capacitat o 
característiques. Recurs B4 

• Dissenyar en el Pla d’acció tutorial activitats que fomentin el 
coneixement i el respecte per la diversitat de l’alumnat. Recurs B6 

• 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 

• Garantir, en les programacions curriculars, l’organització i els recursos 
necessaris per atendre tothom en funció de les seves destreses i 
capacitats. Recurs E5 

• Potenciar les xarxes de suport entre iguals  (tutoria entre iguals, 
padrins i padrines d’aula, etc.) per facilitar l’acollida i la integració de 
l’alumnat més vulnerable. Recurs D3 

• Fer de la Comissió d’atenció a la diversitat l’instrument de coordinació, 
planificació i avaluació de les estratègies i mesures per avançar cap a 
una escola inclusiva. Recurs E1 

• Garantir, en les programacions curriculars, l’organització i els recursos 
necessaris per atendre tothom en funció de les seves destreses i 
capacitats. Recurs E5 

• Crear un banc de recursos per desenvolupar una educació inclusiva. 
Recurs F1 

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

• Potenciar els espais de tutoria per establir diàlegs sobre el respecte a la 
diferència i a la diversitat. Recurs A2 

• Revisar les relacions que es donen dins l’aula, mitjançant sociogrames, 
per ajudar que siguin igualitàries i no discriminatòries. Recurs A4 

• Diversificar les formes d'avaluació per donar resposta
 a diversos estils d’aprenentatge. Recurs E6 

• Incloure, en el marc de l’acció tutorial, actuacions de cohesió de grup. 
RecursA1 

• Potenciar la tutoria individualitzada i la tutoria entre iguals. Recurs A6 
• Fer ús de mètodes d’aprenentatge cooperatiu (treball d’investigació, 

ensenyament recíproc, aprenentatge entre iguals, projectes compartits, 
etc.). Recurs C3 

Entorn  • Col·laborar amb els centres de l’entorn en l’elaboració i 
desenvolupament de projectes que fomentin la inclusió, la igualtat 
d’oportunitats i el respecte a la diversitat. Recurs B1 

• Potenciar  la  participació  dels  docents  en  la  formació  de  les  famílies  
per  tal  de compartir experiències i donar continuïtat i coherència a la 
tasca educativa. Recurs A3 

• 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 pertinença i l’arrelament en el territori. Recurs D1 
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Gestió i resolució positiva dels conflictes 

Centre  • Programar actuacions específiques de sensibilització (claustres, 
reunions informatives, comissions mixtes, etc.) sobre la necessitat, 
davant els conflictes lleus, d’implementar estratègies de gestió i 
resolució positiva dels conflictes i el servei de mediació. RecursA1 

• Recollir en els documents de centre (PEC, PAT, PGA...) les estratègies 
de gestió positiva del conflicte que s’aplicaran davant les irregularitats o 
faltes comeses per l’alumnat que afectin la convivència. RecursB1 

• Incloure en les NOFC que les mesures sancionadores vagin 
acompanyades de mesures educatives i/o d’utilitat social per al centre. 
RecursC2 

• Recollir en les NOFC la mediació com a estratègia de gestió de 
conflictes. RecursC3 

• Organitzar el servei i l’espai de mediació. Recurs E1 
• Establir el procés de mediació, sempre que es pugui, com a estratègia 

de gestió de conflictes i com a mesura reparadora o reconciliadora, un 
cop aplicada una mesura correctora o una sanció. Recurs  E3 

Aula • Organitzar a les sessions de tutoria assemblees de grup per tal que tot 
l’alumnat participi en la gestió dels conflictes.  Recurs B2 

• Revisar les relacions a l’aula per intervenir en el cas que es donin 
situacions d’abús de poder i exclusió. Recurs B4 

• Crear un espai de reflexió compartida docent - alumne per tractar les 
situacions conflictives que es donen a l’aula. Recurs  E2 

• Reflexionar sobre com afecta l’actitud individual en el clima de 
convivència d’aula i assumir compromisos de millora. Recurs  E3 

• Treballar  individualment  els  elements  personals,  causals  i  
contextuals  dels conflictes per acordar propostes de millora individuals. 
Recurs F1 

• Derivem conflictes d’aula al servei de mediació per a la seva gestió. 
Recurs H2 

Entorn  • Impulsar  una  xarxa d’àmbit  comunitari  que  detecti  i  analitzi  els  
conflictes  més freqüents que es produeixen a l’entorn per fer propostes 
d’actuació. Recurs  C1 

• Treballar en xarxa i de manera efectiva amb els agents de l’ordre, els 
mediadors de la zona i altres agents socials. Recurs C2 

 
 

Acollida  

Centre  • Conscienciar  la  comunitat  escolar  de  la  necessitat  de  la  seva  
implicació  i corresponsabilització en l’acollida i la integració dels nous 
membres. Recurs A2 

• Incorporar el caràcter acollidor del centre en el projecte educatiu i la 
resta de documents del centre. Recurs B1 

• Elaborar un pla d’acollida que contempli l’acollida dels diferents 
membres de la comunitat escolar. Recurs B2 

• Establir en el Pla d’acció tutorial mesures i activitats per a l’acollida de 
l’alumnat. Recurs B5.Ç 

• Elaborar dossiers per lliurar i comentar les informacions més importants 
del centre,  adequant-los als diferents membres de la comunitat escolar 
(professorat, alumnat, famílies, etc.). Recurs D7 
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• Traduir el dossier o document d’acollida a diverses llengües familiars i 
preveure que contingui informació visual suficient. Recurs F3 

Aula • Tenir ben organitzat qui rebrà l’alumne a l’aula (el tutor) i quines 
activitats es realitzaran 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 A1 i  A2 

• Tenir previst el material necessari, lloc on seure, company/a, informació 
pràctica a facilitar, etc. el dia d’incorporació de nou alumnat. Recurs A4 

• Treballar amb el grup, si escau, els trets identitaris del nou alumnat per 
tal de valorar i respectar la diversitat i trobar punts compartits. Recurs B1 

• Realitzar a l’aula activitats prèvies a l’arribada d’un nou alumne per 
facilitar el coneixement i millorar-ne la rebuda. Recurs B2 

• Disposar d’un repertori de recursos didàctics per atendre l’alumnat nou. 
Recurs C1 

• Fer el seguiment (equip directiu, orientador/a, etc.) de la reincorporació 
escolar de l’alumne. Recurs D3 

• Tenir una pauta per informar al professorat o professionals nous dels 
aspectes més rellevants del grup abans de la seva incorporació a l’aula. 
Recurs E1 

• Establir un company guia dels nous alumnes per facilitar la seva 
acollida. Recurs G1 

Entorn • Organitzar conjuntament amb les AMPA activitats que facilitin el 
coneixement de l’entorn per part de les noves famílies. Recurs A2 

• Promoure, conjuntament amb l’administració local, plans d’acollida 
municipals (complementaris del Pla d’acollida del centre) que fomentin 
la participació activa dels nous membres en els espais comunitaris i 
l’arrelament al territori. Recurs B1 

• Donar a conèixer i orientar les famílies i l’alumnat sobre activitats 
d’associacionisme juvenil i entitats de lleure i voluntariat de l’entorn, per 
tal de facilitar la seva participació i integració. Recurs C2 

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

 

5.2 PLANIFICACIÓ 
 

• Educar en la gestió positiva dels conflictes  
 

Actuacions  Responsables  Temporització  

• Recollir en el PEC de centre l’educació en la gestió 
positiva de conflicte i la cultura de mediació. Recurs B1 
• Concretar en el Programació general anual de centre 
actuacions sobre l’educació en la gestió positiva dels 
conflictes i la cultura de la mediació amb tota la comunitat 
escolar. Recurs B2. 
• Incloure activitats relacionades amb l’educació en la 
gestió positiva del conflicte i la cultura de mediació en el 
pla d’acció tutorial. Recurs B3 

 
 
 
Equip Directiu + 

Comissió de 
convivència 

 
 
 
Primer trimestre 
curs 2020-21 

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

Equip Directiu +  
Curs 2020-21 
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relacions assertives. Recurs D1 Comissió de 
convivència 

• Elaborar un projecte de mediació  de centre. Recurs E1 
• Formar l’alumnat i altres membres de la comunitat 
escolar en el programa de mediació escolar. Recurs E2 

Equip Directiu + 
Comissió de 
convivència 

 
Segon trimestre 
curs 2020-21 

• Fomentar, en el marc d’acció tutorial, els valors 
necessaris per una convivència positiva a l’aula i la gestió 
positiva dels conflictes, com el respecte, la responsabilitat, 
la cooperació, etc. Recurs A1 
• Promoure, en el marc de la tutoria, l’assemblea de 
classe  com a espai de diàleg per prevenir els conflictes de 
convivència. Recurs A12 
• Ajudar  l’alumnat  a  reflexionar  abans  de  realitzar  una  
acció,  a  valorar  les conseqüències que se’n poden 
desprendre i fer-se’n responsable. Recurs A3 
• Fomentar el diàleg respectuós i l’escolta activa. Recurs 
A4 
• Fer participar l’alumnat en el procés d’elaboració de les 
normes de convivència d’aula. Recurs A5 
• Donar a conèixer les estratègies de gestió positiva del 
conflicte. Recurs A8 
• Animar l’alumnat a formar part de l’equip de mediació i a 
sol·licitar la mediació quan sigui necessari. Recurs A9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equip Directiu + 
Comissió de 
convivencia + 
Equip docent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’inicia durant el 
curs 2020-21 

• Establir les mesures necessàries i els compromisos 
entre família i tutor del centre en els continguts específics 
addicionals de la carta de compromís educatiu per 
estimular la implicació de les famílies en l’educació en la 
gestió positiva dels conflictes. Recurs G2 

 
 

Equip Directiu 

 
 
Primer trimestre 
curs 2020-21 

• Introduir, de manera transversal, en el currículum de 
totes les matèries, eines de gestió positiva de conflictes (la 
negociació informal i formal, el diàleg empàtic, l’escolta 
activa, etc.). Recurs B2 

 
Equip Directiu + 
Comissió de 
convivència 

 
S’inicia durant el 
curs 2020-21 

• Impulsar l’intercanvi d’experiències en relació amb 
l’educació de la gestió positiva dels conflictes i mediació 
entre els diferents equips docents. Recurs H1 
• Aportar les experiències que es duen a terme en el 
centre als seminaris de traspàs primària-secundària, 
reunions amb altres centres de l’entorn, espais virtuals 
d’intercanvi o pràctica compartida (xtec.cat), etc. Recurs 
H3 

 
 
 
 
Equip Directiu 

 
 
 
S’inicia durant el 
curs 2020-21 

 
 

• Inclusió 

Actuacions  Responsables  Temporització  
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• Incorporar els valors de l’escola inclusiva en el 
Projecte educatiu de centre. Recurs B1 
• Concretar en la Programació general anual de 
centre les accions previstes per fomentar una educació 
inclusiva. Recurs B2 
• Incloure  en  les  NOFC  normes  clares  que  
garanteixin  el  respecte  a  tothom independentment de la 
seva condició, capacitat o característiques. Recurs B4 
• Dissenyar en el Pla d’acció tutorial activitats que 
fomentin el coneixement i el respecte per la diversitat de 
l’alumnat. Recurs B6 

 
 
 
 
Equip Directiu + 
Comissió de 
convivència 

 
 
 
 
Inici de curs/ 1r 
trimestre curs 
2020-21 

• Compartir un mateix concepte d’inclusió, valorar la 
realitat del centre i diagnosticar necessitats. Recurs A2 

 
Equip Docent 

 
Sempre 

• 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 
• Garantir, en les programacions curriculars, 
l’organització i els recursos necessaris per atendre 
tothom en funció de les seves destreses i capacitats. 
Recurs E5 

 
 
 

Equip Directiu + 
Comissió de 
convivència 

 
 
 
1r trimestre 
curs 2020-21 

• Potenciar les xarxes de suport entre iguals (tutoria 
entre iguals, padrins i padrines d’aula, etc.) per facilitar 
l’acollida i la integració de l’alumnat més vulnerable. 
Recurs D3 

 
Equip Directiu + 
Comissió de 
convivència 

 
S’inicia durant 
el curs 2020-21 

• Fer de la Comissió d’atenció a la diversitat  
l’instrument de coordinació, planificació i avaluació de les 
estratègies i mesures per avançar cap a una escola 
inclusiva. Recurs E1 
• Garantir, en les programacions curriculars, 
l’organització i els recursos necessaris per atendre 
tothom en funció de les seves destreses i capacitats. 
Recurs E5 

 
 
Equip Directiu + 
Comissió de 
convivència 

 
 
Primer 
trimestre curs 
2020-21 

• Crear un banc de recursos per desenvolupar una 
educació inclusiva. Recurs F1 

Comissió de 
convivència 

S’inicia durant 
el curs 2020-21 

• Incloure, en el marc de l’acció tutorial, actuacions de 
cohesió de grup. Recurs A1 
• Potenciar els espais de tutoria per establir diàlegs 
sobre el respecte a la diferència i a la diversitat. Recurs 
A2 
• Revisar les relacions que es donen dins l’aula, 
mitjançant sociogrames, per ajudar que siguin igualitàries 
i no discriminatòries. Recurs A4. 
• Potenciar la tutoria individualitzada i la tutoria entre 
iguals. Recurs A6 

 
 
 
Equip Directiu + 
Comissió de 
convivència 

 
 
 
S’inicia durant 
el curs 2020-21 
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Gestió i resolució positiva dels conflictes  

• Diversificar les formes l'avaluació per
 donar resposta a diversos estils d’aprenentatge. 
Recurs E6 
• Fer ús de mètodes d’aprenentatge cooperatiu (treball 
d’investigació, ensenyament recíproc, aprenentatge entre 
iguals, projectes compartits, etc.). Recurs C3 

 
Equip Directiu + 

Comissió de 
convivència 

 
 
S’inicia durant 
el curs 2020-21 

• Col·laborar amb els centres de l’entorn en l’elaboració 
i desenvolupament de projectes que fomentin la inclusió, 
la igualtat d’oportunitats i el respecte a la diversitat. 
Recurs B1 
• Potenciar  la  participació  dels  docents  en  la  
formació  de  les  famílies  per  tal  de compartir 
experiències i donar continuïtat i coherència a la tasca 
educativa. Recurs A3 
• 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 
pertinença i l’arrelament en el territori. Recurs D1 

 
 
 
Comissió de 
convivència 

 
 
 
S’inicia durant 
el curs 2020-21 

Actuacions  Responsables  Temporització  

• Programar actuacions específiques de sensibilització 
(claustres, reunions informatives, comissions mixtes, etc.) 
sobre la necessitat, davant els conflictes lleus, 
d’implementar estratègies de gestió i resolució positiva 
dels conflictes i el servei de mediació. RecursA1 
• Recollir en els documents de centre (PEC, PAT, 
PGA...) les estratègies de gestió positiva del conflicte que 
s’aplicaran davant les irregularitats o faltes comeses per 
l’alumnat que afectin la convivència. RecursB1 
• Incloure en les NOFC que les mesures sancionadores 
vagin acompanyades de mesures educatives i/o d’utilitat 
social per al centre. RecursC2 
• Recollir en les NOFC la mediació com a estratègia de 
gestió de conflictes. RecursC3 
• Organitzar el servei i l’espai de mediació . Recurs E1 
• Establir el procés de mediació, sempre que es pugui, 
com a estratègia de gestió de conflictes i com a mesura 
reparadora o reconciliadora, un cop aplicada una mesura 
correctora o una sanció. Recurs  E3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Equip Directiu + 
Comissió de 
convivència 

 
 
 
 
 
 
 
 
S’inicia durant 
el primer 
trimestre del 
curs 2020-21 
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Acollida 

• Organitzar a les sessions de tutoria assemblees de 
grup per tal que tot l’alumnat participi en la gestió dels 
conflictes.  Recurs B2 

 Revisar les relacions a l’aula per intervenir en el cas que 
es donin situacions d’abús de poder i exclusió. Recurs B4 
• Crear un espai de reflexió compartida docent - alumne 
per tractar les situacions conflictives que es donen a 
l’aula. Recurs  E2 
• Reflexionar sobre com afecta l’actitud individual en el 
clima de convivència d’aula i assumir compromisos de 
millora. Recurs  E3 
• Treballar  individualment  els  elements  personals,  
causals  i  contextuals  dels conflictes per acordar 
propostes de millora individuals. Recurs F1 
• Derivem conflictes d’aula al servei de mediació per a la 
seva gestió. Recurs H2 

 
 
 
 
 
 
 
Equip Directiu + 

Comissió de 
convivència 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
S’inicia durant 
el curs 2020-21 
 

• Impulsar  una  xarxa d’àmbit  comunitari  que  detecti  i  
analitzi  els  conflictes  més freqüents que es produeixen a 
l’entorn per fer propostes d’actuació. Recurs  C1 
• Treballar en xarxa i de manera efectiva amb els agents 
de l’ordre, els mediadors de la zona i altres agents socials. 
Recurs C2 

 
 
Comissió de 
convivència 

 
 
S’inicia durant 
el curs 2020-21 
 

Actuacions  Responsables  Temporització  

• Conscienciar  la  comunitat  escolar  de  la  necessitat  
de  la  seva  implicació  i corresponsabilització en 
l’acollida i la integració dels nous membres. Recurs A2 
• Incorporar el caràcter acollidor del centre en el 
projecte educatiu i la resta de documents del centre. 
Recurs B1 
• Elaborar un pla d’acollida que contempli l’acollida 
dels diferents membres de la comunitat escolar. Recurs 
B2 
• Establir en el Pla d’acció tutorial mesures i activitats 
per a l’acollida de l’alumnat. Recurs B5.Ç 
• Elaborar dossiers per lliurar i comentar les 
informacions més importants del centre,  adequant-los 
als diferents membres de la comunitat escolar 
(professorat, alumnat, famílies, etc.). Recurs D7 
• Traduir el dossier o document d’acollida a diverses 
llengües familiars i preveure que contingui informació 
visual suficient. Recurs F3 

 
 
 
 
 
 
 
Equip Directiu + 
Comissió de 
convivència 

 
 
 
 
 
 
 
S’inicia durant 
el curs 2020-21 
 

• Tenir ben organitzat qui rebrà l’alumne a l’aula (el 
tutor) i quines activitats es realitzaran el dia 
d’incorporació del nou alumnat (tant a l’inici com a 
qualsevol moment del curs) que faciliti la seva 
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6 PROTOCOLS 
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. 

D’acord amb la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la 

implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte 

Educatiu de Centre, els centres educatius han d’incloure en els continguts del seu projecte de 

convivència els protocols per a la millora de la convivència que donin resposta a conductes que la 

perjudiquen greument, com l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals, l’assetjament a les 

persones LGBTI, les conductes d’odi i discriminació i els abusos sexuals.  

participació i integració en el grup classe. Recurs A1 i  
A2 
• Tenir previst el material necessari, lloc on seure, 
company/a, informació pràctica a facilitar, etc. el dia 
d’incorporació de nou alumnat. Recurs A4 
• Treballar amb el grup, si escau, els trets identitaris del 
nou alumnat per tal de valorar i respectar la diversitat i 
trobar punts compartits. Recurs B1 
• Realitzar a l’aula activitats prèvies a l’arribada d’un 
nou alumne per facilitar el coneixement i millorar-ne la 
rebuda. Recurs B2 
• Disposar d’un repertori de recursos didàctics per 
atendre l’alumnat nou. Recurs C1 
• Fer el seguiment (equip directiu, orientador/a, etc.) de 
la reincorporació escolar de l’alumne. Recurs D3 
• Tenir una pauta per informar al professorat o 
professionals nous dels aspectes més rellevants del 
grup abans de la seva incorporació a l’aula. Recurs E1 
• Establir un company guia dels nous alumnes per 
facilitar la seva acollida. Recurs G1 

 
Equip Directiu + 
Comissió de 
convivencia  

 
Inici de curs/ 1r 
trimestre curs 
2020-21 

• Organitzar conjuntament amb les AMPA activitats 
que facilitin el coneixement de l’entorn per part de les 
noves famílies. Recurs A2 
• Promoure, conjuntament amb l’administració local, 
plans d’acollida municipals (complementaris del Pla 
d’acollida del centre) que fomentin la participació activa 
dels nous membres en els espais comunitaris i 
l’arrelament al territori. Recurs B1 
• Donar a conèixer i orientar les famílies i l’alumnat 
sobre activitats d’associacionisme juvenil i entitats de 
lleure i voluntariat de l’entorn, per tal de facilitar la seva 
participació i integració. Recurs C2 
• 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 + 
Comissió de 
convivència 

 
 
 
 
 
S’Inici durant el 
curs curs 
2020-21 
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En aquest sentit, cada centre educatiu ha de contextualitzar i adaptar a la seva realitat i 

necessitats específiques els protocols per a la millora de la convivència elaborats pel Departament 

d'Educació. Aquests protocols posen l’èmfasi en la prevenció, ara bé, també ofereixen orientacions 

i recursos als centres educatius per a la detecció i la intervenció davant les conductes que afecten 

greument la convivència abans esmentades. Els Protocols per a la millora de la convivència es 

poden consultar al web del Departament d’Educació:  

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/ Aquests protocols són: 

 

• Circuit simplificat d’intervenció davant conductes de l’alumnat greument 

perjudicials per a la convivència 

Aquest nou circuit sintetitza les fases de comunicació i intervenció de diversos protocols per a la 

millora de la convivència amb la finalitat d’unificar criteris i procediments d’actuació davant 

aquestes situacions.(annex) 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/ - bloc1 

• Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar a 

persones LGBTI.  

Elaborat per instància del Parlament de Catalunya en compliment de la Moció 101/XI aprovada 

el 09.03.2017. Aquest protocol està basat en els continguts del Protocol de PROJECTE DE 

CONVIVÈNCIA Pàgina 30 de 32 prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d’odi i 

discriminació i del Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre 

iguals. 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjamentescolar-persones-lg

bti/index.html  

• Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament i el 

ciberassetjament entre iguals.  

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjamentciberassetjament-e

ntre-iguals/index.html 

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

discriminació.  

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conductes-odii-discriminacio/  
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• Protocol d'actuació amb menors de catorze anys en situacions de conflicte o 

comissió d'una infracció penal. 

 És objecte d’aquest protocol concretar la coordinació i col·laboració entre els agents implicats 

en el desenvolupament del programa “Educant En Responsabilitat”. 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflictecomissio-infraccio-pen

al/index.html  

• Protocol d'intervenció en cas de conflicte greu.  

Conflictes greus: són les conductes tipificades en l'article 37.1 de la Llei 12/2009 del 10 de juliol 

d'educació i que perjudiquen greument la convivència escolar. 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflictesgreus/index.html 

• Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les 

situacions de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu. 

 Maltractament infantil i adolescent: situació en què un infant o adolescent és objecte de 

violència, física o psíquica, sexual i/o emocional, o privació dels seus drets i del seu benestar, 

per acció, omissió o tracte negligent, no accidental, que priva a l’infant l’adolescent dels seus 

drets i del seu benestar, que amenaça o interfereix el seu ordenat desenvolupament físic, 

psíquic o social i els autors del qual poden ser persones, institucions o la pròpia societat (Extret 

del Protocol marc d’actuacions contra el maltractament a infants i adolescents de Catalunya - 

2017) 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/maltractamentinfantil-adolesce

nt/index.html  

• Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant la violència masclista entre 

l’alumnat.  

La violència masclista entre l’alumnat és tota forma de violència que s’exerceix contra les 
alumnes o contra qualsevol alumne o alumna que segueix un mandat de gènere no 
normatiu. 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/violenciamasclista/index.html  

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

situacions d’absentisme.  

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/absentisme/ind ex.html 



       
          Escola Els Ganxets 
  
 

 

Altres protocols es poden consultar a “Catàleg de protocols i marcs d’actuació” (Portal de 

centre):  

• NGJOV: Detecció i intervenció enfront dels NGJOV (Nous Grups de Joves 

Organitzats i Violents. 

• PRODERAE: Prevenció, detecció i intervenció de processos de radicalització als 

centres educatius. 

  



       
          Escola Els Ganxets 
  
 

 

El director 

Carles Francesc Macaya Elias 

 

 

 

 

DILIGÈNCIA per fer constar que el present Projecte ha estat aprovat pel 

consell Escolar el dia  30 de juny de 2020 tal com consta en el Llibre d’Actes 

d’aquest òrgan col·legiat. 

 

 

 

 

 

Vist i plau 

El director      La Secretària 
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