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PCONV 2. INFORME GLOBAL

1- DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ

DADES DEL CENTRE

Codi: 43005121
Nom: Santa Caterina
Titularitat: Públic
Adreça: Camí del Montroig, 4
Telèfon: 977768480
Adreça Electrònica: e3005121@xtec.cat

CONTEXTUALITZACIÓ

Som l'única escola pública del poble Vinyols i els Arcs, d'uns 2.000 habitants.
Escola d'una línia amb 165 alumnes d'un poble petit proper a la costa 
tarragonina. El claustre està format per 18 mestres adherits al moviment de 
renovació pedagògica escola nova XXI. 
 

2- DIAGNOSI- RESULTATS

3- OBJECTIUS

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

1.4 Constituir i dinamitzar la comissió de convivència.
 
1.5 Incrementar la formació de la comunitat escolar 
en relació amb la convivència.
 
Informar i implicar alumnes, mestres, pares i tota la 
comunitat educativa en la bona convivència del 
centre.
 (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.
 
2.5 Educar en el valor de la norma i potenciar la 
participació de l'alumnat en la seva elaboració.
 
Vetllar pel compliment de les normes bàsiques de 
convivència.
 (Centre)

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.
 
3.5 Prevenir l'absentisme i facilitar la reincorporació 
de l'alumnat absentista
 
Potenciar l'equitat i el respecte a la diversitat de 
l'alumnat quan hi ha conflictes, gestionat pels 
afectats, els testimonis i el mestre.
 (Centre)
Prevenir possibles conflictes amb la concreció de les 
normes de classe, de forma conjunta amb tots els 
alumnes, el seu coneixement i divulgació.
 (Centre)
Respectar els alumnes amb les seves 
característiques pròpies d'identitat, cultura, físiques, 
psicològiques...
 (Centre)

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.
 
Conscienciar el professorat de la necessitat de 
dialogar amb els alumnes davant un conflicte abans 
de prendre decisions. Donar oportunitat als alumnes 
implicats en un conflicte per a resoldre'l de forma 
autònoma, tot prioritzant el diàleg entre iguals.
 (Centre)
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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. 

5.2 Formar les persones perquè siguin capaces 
d'informar-se, entendre i analitzar críticament 
situacions de conflicte social, de violència i de pau.
 
5.5 Afavorir els canals de comunicació del centre 
educatiu com a elements facilitadors de la 
convivència i el clima escolar.
 
Integrar de forma transversal en la programació de 
l'aula objectius relacionats amb la pau i la no-
violència.
 (Centre)

4- 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

Coeducació

Actuacions
Centre Determinar el grau d'impacte de la resolució de situacions de 

conflicte vinculades a comportaments i actituds de caràcter 
sexista i d'identitat de gènere, expressió de gènere o orientació 
afectivosexual en la millora del clima de convivència del centre. 
Recurs J2
 
Formació als mestres.
 (Centre)
Oferir en el Pla de formació de centre la formació en matèria de 
coeducació i de prevenció de la violència masclista o per raons 
d'identitat de gènere, expressió de gènere o orientació 
afectivosexual. Recurs H1
 

Educació intercultural

Actuacions

https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.fvutk4dce9r6
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.nie7qsiaynq4
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Centre Seguir les instruccions establertes pel Departament d'Educació 
per fer arribar les bones pràctiques que el centre realitza i que 
se'n faci difusió. Recurs F1
 
 Garantir que tots els dispositius específics que té el centre (aula
d'acollida, unitat de suport a l'educació especial, unitat 
d'adaptació curricular, grups de diversitat, suport lingüístic i 
social...) es dissenyin des d'una òptica inclusiva i intercultural. 
Recurs C7
 
 Obrir espais de diàleg i mediació entre iguals per a la resolució 
positiva dels conflictes. Recurs C6
 
 Programar actuacions específiques de sensibilització 
(claustres, reunions informatives, comissions mixtes, etc.) sobre 
l'Educació Intercultural. Recurs A1
 
 Utilitzar canals de comunicació per compartir amb la comunitat 
escolar les experiències que es duen a terme en el centre. 
Recurs F3
 

Educació per la pau

Actuacions
Centre Dia de la pau. 

 (Centre)
 Aprofitar les diades commemoratives per reflexionar sobre la 
pau i els drets humans. Recurs C1
 
 Implicar les famílies i l'alumnat en la comissió de convivència 
per tal de promoure un bon clima de centre. Recurs C6
 
 Prendre mesures per garantir el respecte als drets humans dins
el centre. Recurs C3
 
 Reforcar el treball en equip entre el professorat com un model 
de convivència. Recurs C4
 

Educació socioemocional

Actuacions

https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.x6m31kfn5uhc
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.62wkse3tlymf
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.dfrjfi7l696y
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.mxx0x8ajkzgi
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark=id.w735f814hizf
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark=kix.s9ohcuemvmhx
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark=kix.1s4ci3mgc956
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark=kix.u1wwymxgdmd4
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Centre  Incloure en el Pla de formació de centre actuacions formatives 
relacionades amb l'educació socioemocional. Recurs F1
 
 Incloure en la memòria anual la valoració de les actuacions 
realitzades per promoure l'educació socioemocional, elaborant, 
si escau, propostes de millora. Recurs H2
 
 Incorporar els valors de l'educació socioemocional en el 
Projecte educatiu. Recurs B1
 
 Programar, des del currículum, la competència social. Recurs 
D1
 

Educar en el respecte

Actuacions
Centre  Garantir el dret a la privacitat dels membres de la comunitat 

escolar (drets d'imatge, dret a la intimitat, etc.). Recurs C2
 
 Incloure en el Pla de formació del professorat actuacions 
formatives sobre l'educació en valors. Recurs G1
 
 Potenciar el treball en equip per tal de facilitar les relacions 
entre els membres de la comunitat escolar (comissions mixtes: 
comissió pedagògica, comissió econòmica, comissió d'activitats 
extraescolars, etc.). Recurs C1
 

Educar en la gestió positiva dels conflictes

Actuacions
Centre  Difondre la cultura de mediació mitjancant, tríptics, murals, 

vídeos, la celebració del dia de la mediació, etc. Recurs E3
 
 Elaborar un projecte de mediació de centre. Recurs E1
 
 Fomentar que la xarxa de suport entre iguals compti amb 
alumnat mediador. Recurs F4
 
 Impulsar la implementació de programes que promoguin la 
participació de l'alumnat en la prevenció dels conflictes 
(programa de competència social, programes d'educació 
emocional, programa de convivència i mediació escolar, etc). 
Recurs F1
 

Educar en l'esforç i la responsabilitat

https://docs.google.com/document/d/1uiwpKCxlbsPz-Qssj6iRMaoE85FUQ07ZGSY8vqfN1jM/edit#bookmark=kix.snxqynitkdgw
https://docs.google.com/document/d/1uiwpKCxlbsPz-Qssj6iRMaoE85FUQ07ZGSY8vqfN1jM/edit#bookmark=kix.g5a9zmps6859
https://docs.google.com/document/d/1uiwpKCxlbsPz-Qssj6iRMaoE85FUQ07ZGSY8vqfN1jM/edit#bookmark=kix.wzaid1yja83
https://docs.google.com/document/d/1uiwpKCxlbsPz-Qssj6iRMaoE85FUQ07ZGSY8vqfN1jM/edit#bookmark=kix.nlattio7lb9s
https://docs.google.com/document/d/1uiwpKCxlbsPz-Qssj6iRMaoE85FUQ07ZGSY8vqfN1jM/edit#bookmark=kix.nlattio7lb9s
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.sy2x45t9u1ng
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.xhhyt2r90bc2
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.t3a16y24dc4m
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.he0xg5lv7895
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.kn0xa7976zki
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.wg3mjyfvh8tq
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.fjcs21wr6y7p
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Actuacions
Centre  Dissenyar en el Pla d'acció tutorial activitats que fomentin els 

valors de l'esforc i la responsabilitat entre l'alumnat, i el 
compromís tant individual com col•lectiu. Recurs B6
 
 Incloure en la carta de compromís educatiu la necessitat 
d'educar els fills en l'esforc i la responsabilitat. Recurs B4
 
 Incorporar els valors de l'esforc i la responsabilitat en el 
Projecte educatiu com a elements bàsics per a l'èxit educatiu. 
Recurs B1
 
 Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la 
comunitat escolar sobre les mesures i actuacions destinades a 
fomentar l'esforc i la responsabilitat en el centre. Recurs F1
 

Inclusió

Actuacions
Centre Si els docents detecten problemes d'inclusió o papers a la bústia

ho gestionarà fent reflexió i plantejant dinàmiques per solventar 
la problemàtica. 
 (Centre)

2. Resolució de conflictes

Temes

1 - Absentisme
2 - Conflictes greus
3 - Gestió i resolució positiva dels conflictes

Absentisme

Actuacions
Centre  Incloure en la memòria anual la valoració de les actuacions 

realitzades per a la gestió dels casos d'absentisme, elaborant, si
escau, propostes de millora. Recurs I2
 

Conflictes greus

Actuacions

https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.qqsov3hjdx8k
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.pnfjttel70gx
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.85hz8iocs8nv
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.9y2jmbb6q9oi
https://docs.google.com/document/d/17Yh5qB4pIS2fsvHkUqHhxQCa4CIJUQpQ4Cv36dYbLQs/edit#bookmark=kix.svgz4n1o0a3e


          Escola
          Santa Caterina
 

20/04/2020

Pàg. 7

Centre Quan un alumne acumuli 3 notificacions contràries a la 
convivència es reunirà la comissió de convivència formada per 
mestres i famílies i determinaran la sanció i la possible restitució
del mal fet. 
 (Centre)
 Divulgar entre la comunitat escolar cursos de formació sobre 
situacions de risc (consum de drogues i alcohol, violència 
masclista, Internet segura, etc.). Recurs G2
 
 Oferir, en el marc del Pla de formació de centre, formació al 
professorat i, si s'escau, a les famílies, al PAS i a l'alumnat, 
sobre la gestió i resolució dels conflictes. Recurs G1
 

Gestió i resolució positiva dels conflictes

Actuacions
Centre  Derivar cap al servei de mediació conflictes entre iguals per a la

seva intervenció. Recurs E4
 
 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
 
 Fer difusió del servei de mediació. Recurs E2
 
 Oferir, en el marc del Pla de formació de centre, formació al 
professorat i, si escau, a les famílies, al PAS i a l'alumnat, sobre 
la gestió i resolució positiva dels conflictes. Recurs F1
 
 Organitzar el servei de mediació. Recurs E1
 

3. Organització de centre

Temes

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

Acollida

Actuacions
Centre  Utilitzar els recursos i orientacions del web Família i Escola. 

Junts x l'Educació en els processos d'acollida i orientar-ne l' ús. 
Recurs G2
 

https://docs.google.com/document/d/1dkWvTFtilnd8_ovWgCOF3ZdkfPqKjVW6EFQqRP6DKtM/edit#bookmark=kix.ls7am2x3zsa8
https://docs.google.com/document/d/1dkWvTFtilnd8_ovWgCOF3ZdkfPqKjVW6EFQqRP6DKtM/edit#bookmark=kix.4ndr25nz4dff
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.ltwoc47fpamv
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.hb03f4pash6f
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.hgtq5x7p95yv
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.dw2wdetia1bb
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.cmdyl57tet0b
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.kxrz3qokavui
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Comunicació

Actuacions
Centre  Aportar les experiències que es duen a terme en el centre als 

seminaris de traspàs primària-secundària, reunions amb altres 
centres de l'entorn, espais virtuals d'intercanvi o pràctica 
compartida (xtec.cat), etc. Recurs G2
 
 Seguir les instruccions establertes pel Departament 
d'Ensenyament per fer arribar les bones pràctiques que el 
centre realitza i que se'n faci difusió. Recurs G1
 

Estructura i gestió de recursos

Actuacions
Centre  Fomentar la participació dels professionals i de l'equip directiu 

del centre en seminaris de coordinació i grups de treball amb 
altres centres. Recurs G3
 
 Incloure en el Pla de formació del centre actuacions formatives 
de gestió d'aula efectiva orientada al bon clima d'aula per al 
professorat. Recurs G2
 

Norma

Actuacions
Centre A inici de curs les famílies signen i es queden una còpia de 

compromís educatiu. També a nivell de tutor es pactaran i es 
signaran les normes de convivència de la classe basant-se en 
les directius del departament d'educació en prevenció de 
l'assetjament escolar. El mestre es quedarà una còpia. Si no es 
compleix el mestre ho pot gestionar en petit grup o en tutoria si 
ho creu convenient. 
 (Centre)

Participació

Actuacions

https://docs.google.com/document/d/18hI5K-8Kl4L0IMiPgGmf_CqoHbpZTZ6ekM97BeCQIO4/edit#bookmark=kix.hg9qrfnxveyx
https://docs.google.com/document/d/18hI5K-8Kl4L0IMiPgGmf_CqoHbpZTZ6ekM97BeCQIO4/edit#bookmark=kix.xgwopjsnnxpf
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark=kix.idtx29xbgkwc
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark=kix.pip4c44lrsde
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Centre  Conèixer experiències educatives que potencien la participació:
comunitats d'aprenentatge, servei comunitari, aprenentatge i 
servei, etc. Recurs H4
 
 Fomentar l'aprenentatge en xarxa amb altres centres, com un 
dels objectius formatius del centre. Recurs H3
 
 Impulsar les escoles de pares i mares per afavorir la implicació 
de les famílies en l'educació dels fills. Recurs H2
 

https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.c3pm4ulmekwt
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.pnfj6h5z245d
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.hqmqbfxvys7x
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Absentisme  Incloure en la memòria anual la 

valoració de les actuacions 
realitzades per a la gestió dels 
casos d'absentisme, elaborant, si 
escau, propostes de millora. Recurs
I2
 

La secretària 
administrativa li 
passarà el llistat 
anual del nombre 
de faltes 
d'assistència a la 
direcció que 
l'inclourà a la 
memòria anual. Els
tutors ho 
comentaran amb 
les famílies a les 
reunions amb les 
famílies d'inici de 
curs i a les 
reunions anuals 
amb les famílies. 
Segons la intenistat
d'absentisme es 
comunicarà a 
serveis socials. 

Secretària 
administrativa+tutories i 
direcció.

Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

https://docs.google.com/document/d/17Yh5qB4pIS2fsvHkUqHhxQCa4CIJUQpQ4Cv36dYbLQs/edit#bookmark=kix.svgz4n1o0a3e
https://docs.google.com/document/d/17Yh5qB4pIS2fsvHkUqHhxQCa4CIJUQpQ4Cv36dYbLQs/edit#bookmark=kix.svgz4n1o0a3e
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Acollida  Utilitzar els recursos i orientacions 

del web Família i Escola. Junts x 
l'Educació en els processos 
d'acollida i orientar-ne l' ús. Recurs 
G2
 

Per l'acollida de 
nou alumnat se li 
assignarà un nen i 
una nena de la 
classe com a 
comitè de 
benvinguda. 
Aquest podran 
comunicar-se amb 
el mestre per 
ajudar al nouvingut 
o nouvinguda. Es 
farà una reunió 
amb la família a la 
setmana 
d'ingressar 
l'alumne i al cap 
d'un mes. A la web 
de l'escola es 
posaran les 
presentacions en 
pdf de cada una de
les classes de les 
reunions d'inici de 
curs amb les 

Tutors i comissió de 
convivència

Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.kxrz3qokavui
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.kxrz3qokavui
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
famílies. 

 Coeducació Determinar el grau d'impacte de la 
resolució de situacions de conflicte 
vinculades a comportaments i 
actituds de caràcter sexista i 
d'identitat de gènere, expressió de 
gènere o orientació afectivosexual 
en la millora del clima de 
convivència del centre. Recurs J2
 

Recopilació de 
resolució de 
conflictes, 
notificacions de 
conductes 
contràries a la 
convivència, 
bústies de tutoria i 
converses amb els 
mestres en casos 
de poca gravetat. 
Valoració a final de 
curs dels tutors i 
plans de millora. 

Cordinador/a de 
convivència.

Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

 Coeducació Formació als mestres.
 (Centre)

Fulls de resolució 
de conflictes, 
notificacions de 
conductes 
contràries a la 
convivència, 
bústies de tutoria i 
converses amb els 
mestres en casos 
de poca gravetat. 

Coordinador de convivència Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.fvutk4dce9r6
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Coeducació Oferir en el Pla de formació de 

centre la formació en matèria de 
coeducació i de prevenció de la 
violència masclista o per raons 
d'identitat de gènere, expressió de 
gènere o orientació afectivosexual. 
Recurs H1
 

Formació interna 
de centre amb 
documentació 
oficial del 
departament 
d'ensenyament i 
posada en pràctica 
a nivell de tutors, 
especialistes i resta
de comunitat 
educativa. 
Coordinació en el 
pla de convivència 
amb avaluació 
anual. 

Coordinador de 
convivència.

Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.nie7qsiaynq4
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Comunicació  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 G2
 

En les reunions de 
traspàs de 
primària/secundària
es comentaran les 
resolucions de 
conflictes, les 
notificacions 
contràries a la 
convivència de 
primària i les 
reunions amb els 
tutors de la 
primària. 

Tutor/a de sisè Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

 Comunicació  Seguir les instruccions establertes 
pel Departament d'Ensenyament 
per fer arribar les bones pràctiques 
que el centre realitza i que se'n faci 
difusió. Recurs G1
 

A inici de curs en 
una reunió del 
claustre es llegiran 
les bones 
pràctiques que el 
centre vol 
aconseguir i que 
regiran la 
convivència. Es 
penjaran al blog i a 
la cartellera de la 
classe. 

Equip directiu, tutors i 
comissió de convivència.

Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

https://docs.google.com/document/d/18hI5K-8Kl4L0IMiPgGmf_CqoHbpZTZ6ekM97BeCQIO4/edit#bookmark=kix.hg9qrfnxveyx
https://docs.google.com/document/d/18hI5K-8Kl4L0IMiPgGmf_CqoHbpZTZ6ekM97BeCQIO4/edit#bookmark=kix.xgwopjsnnxpf
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Conflictes greus Quan un alumne acumuli 3 

notificacions contràries a la 
convivència es reunirà la comissió 
de convivència formada per mestres
i famílies i determinaran la sanció i 
la possible restitució del mal fet. 
 (Centre)

Resolucions de 
conflictes, 
notificacions 
contràries a les 
normes de 
convivència i 
comissió de 
convivència.

Coordinació de convivència
i direcció

Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

 Conflictes greus  Divulgar entre la comunitat escolar 
cursos de formació sobre situacions
de risc (consum de drogues i 
alcohol, violència masclista, Internet
segura, etc.). Recurs G2
 

Blog de l'escola. 
Tutories, mestres 
que imparteixen 
informàtica i 
assemblea. 

Coordinació convivència Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

 Conflictes greus  Oferir, en el marc del Pla de 
formació de centre, formació al 
professorat i, si s'escau, a les 
famílies, al PAS i a l'alumnat, sobre 
la gestió i resolució dels conflictes. 
Recurs G1
 

Reunió inici de 
curs. Blog de 
l'escola. Papers. 
Un parell de cops a
l'any es faran 
xerrades i 
formacions sobre 
com es gestionen 
els conflictes a 
l'aula per persones 
externes. Els tutors

Tutors i Equip directiu. Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

https://docs.google.com/document/d/1dkWvTFtilnd8_ovWgCOF3ZdkfPqKjVW6EFQqRP6DKtM/edit#bookmark=kix.ls7am2x3zsa8
https://docs.google.com/document/d/1dkWvTFtilnd8_ovWgCOF3ZdkfPqKjVW6EFQqRP6DKtM/edit#bookmark=kix.4ndr25nz4dff
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educació intercultural Seguir les instruccions establertes 

pel Departament d'Educació per fer 
arribar les bones pràctiques que el 
centre realitza i que se'n faci difusió.
Recurs F1
 

Blog de l'escola. 
Telegram.

Coordinació convivència Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

 Educació intercultural  Garantir que tots els dispositius 
específics que té el centre (aula 
d'acollida, unitat de suport a 
l'educació especial, unitat 
d'adaptació curricular, grups de 
diversitat, suport lingüístic i social...)
es dissenyin des d'una òptica 
inclusiva i intercultural. Recurs C7
 

Coordinacions 
setmanals d'equip 
docent. Trimestrals 
amb serveis 
externs (EAP, LIC, 
CREDA, CDIAP, I 
ALTRES 
CENTRES 
PRIVATS. 

Mestra d'educació especial 
coordinada amb tutors/es, 
especialistes i resta de 
comunitat educativa. 

Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.x6m31kfn5uhc
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.62wkse3tlymf
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educació intercultural  Obrir espais de diàleg i mediació 

entre iguals per a la resolució 
positiva dels conflictes. Recurs C6
 

Els tutors faran 
omplir i gestionaran
els conflictes 
procurant la 
reparació dels 
danys i vigilant 
objectivament que 
les conductes 
milloren. Si cal es 
demanarà ajuda a 
les famílies en les 
reunions anuals o 
reunions extres. 

Tutors i Comissió de 
convivència.

Del 01/04/2020 al 22/06/2020 

https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.to00i398e3j2
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educació intercultural  Programar actuacions específiques

de sensibilització (claustres, 
reunions informatives, comissions 
mixtes, etc.) sobre l'Educació 
Intercultural. Recurs A1
 

El/la coordinador/a 
de convivència es 
comunicarà amb la 
directora per 
introduir als 
claustres 
problemàtiques de 
caire intercultural. 
A les assemblees 
es recolliran 
inquietuds i/o 
problemes dels 
alumnes i es 
posaran en comú 
amb la direcció per 
retornar-ho als 
alumnes. 

Coordinador/a convivència Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

 Educació intercultural  Utilitzar canals de comunicació per 
compartir amb la comunitat escolar 
les experiències que es duen a 
terme en el centre. Recurs F3
 

Blog de l'escola 
escolavinyols.cat. 
Telegram.

Cordinador Tac i equip 
docent.

Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

 Educació per la pau Dia de la pau. 
 (Centre)

Activitats 
específiques del 
dia de la pau. 

Coordinador de 
Convivència.

Del 01/04/2020 al 22/06/2020 

https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.dfrjfi7l696y
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.mxx0x8ajkzgi
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educació per la pau  Aprofitar les diades 

commemoratives per reflexionar 
sobre la pau i els drets humans. 
Recurs C1
 

Dia de la pau. Cordinació de convicència.   

 Educació per la pau  Implicar les famílies i l'alumnat en 
la comissió de convivència per tal 
de promoure un bon clima de 
centre. Recurs C6
 

Reunions inicials 
de curs. Reunió 
anual amb el/la 
tutor. Reunions 
extres amb les 
famílies. Comissió 
de convivència dins
el consell escolar 
que es convoca a 
la tercera 
notificació contrària
de la conducta. 
Resolucions de 
conflictes. Tutories.

Coordinació de 
convivència.

Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

 Educació per la pau  Prendre mesures per garantir el 
respecte als drets humans dins el 
centre. Recurs C3
 

El dia de la pau. Tutors Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark=id.w735f814hizf
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark=kix.s9ohcuemvmhx
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark=kix.1s4ci3mgc956
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educació per la pau  Reforcar el treball en equip entre el

professorat com un model de 
convivència. Recurs C4
 

Jornada específica 
del dia de la pau. 
Es tracta a nivell de
classe i escola. 

Cordinació de convivència i
direcció

Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

 Estructura i gestió de 
recursos

 Fomentar la participació dels 
professionals i de l'equip directiu del
centre en seminaris de coordinació i
grups de treball amb altres centres. 
Recurs G3
 

L'equip directiu 
vertallà que els 
mestres puguin 
anar a altres 
centres a veure 
diferents mètodes 
pedagògics i si es 
creu interessant 
incorporar-ho a la 
nostra realitat. 

Equip directiu i tutors/es Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark=kix.u1wwymxgdmd4
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark=kix.idtx29xbgkwc
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Estructura i gestió de 
recursos

 Incloure en el Pla de formació del 
centre actuacions formatives de 
gestió d'aula efectiva orientada al 
bon clima d'aula per al professorat. 
Recurs G2
 

A inici de curs es 
donaran les 
directius per tal 
d'aconseguir d'un 
bon clima a l'aula, 
sense crits, amb un
bon volum i 
tractant-se tots 
amb respecte. Els 
alumnes podran 
escriure a la bústia 
de tutoria o dirigir-
se a la comissió de 
convivència si 
alumnes o mestres 
no compleixen les 
directrius. 

Comissió de convivència i 
tutors/es

Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Derivar cap al servei de mediació 
conflictes entre iguals per a la seva 
intervenció. Recurs E4
 

En la majoría dels 
conflictes s'optarà 
per la tutoria entre 
iguals. Però 
sempre l'acabarà 
gestionant el tutor 
i/o la comissió de 
convivència. 

Tutors, Equip Docent i 
Comissió de convivència

Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark=kix.pip4c44lrsde
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.ltwoc47fpamv
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 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
 

Als fulls de 
resolució de 
conflicte a la última 
part escriuran com 
solucionar-ho. Si el 
mateix dia no ho 
volen solucionar és
deixarà solucionar 
al dia següent. 

Tutors/es Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Fer difusió del servei de mediació. 
Recurs E2
 

Es farà difusió del 
servei de mediació 
a les entrevistes 
d'inici de curs amb 
les famílies. El dia 
Europeu de la 
mediació (21 de 
gener) es farà una 
representació de 
com funciona la 
mediació serà obert
a les famílies. 

Comissió de convivència Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.hb03f4pash6f
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.hgtq5x7p95yv
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Oferir, en el marc del Pla de 
formació de centre, formació al 
professorat i, si escau, a les 
famílies, al PAS i a l'alumnat, sobre 
la gestió i resolució positiva dels 
conflictes. Recurs F1
 

Fulls de resolució 
de conflictes, 
notificacions 
contràries a les 
normes de 
convivència i tutoria
entre igual. 

Equip docent, Direcció, 
Comissió convivència 
(pares i mestres). Tutoria 
entre iguals

Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Organitzar el servei de mediació. 
Recurs E1
 

La comissió de 
convivència en 
col.laboració amb 
els tutors 
seleccionaran els 
tutors entre iguals i 
els donarà una guia
d'actuació. En les 2
primeres tutories 
de l'any els tutors 
guiaran a tots els 
alumnes com es fa 
una mediació entre 
iguals. 

Comissió de convivència Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

 Educació 
socioemocional

 Incloure en el Pla de formació de 
centre actuacions formatives 
relacionades amb l'educació 
socioemocional. Recurs F1
 

Proposta de 
formació de cara al 
curs entrant. 

Equip directiu Del 01/05/2020 al 01/07/2020 

https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.dw2wdetia1bb
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.cmdyl57tet0b
https://docs.google.com/document/d/1uiwpKCxlbsPz-Qssj6iRMaoE85FUQ07ZGSY8vqfN1jM/edit#bookmark=kix.snxqynitkdgw
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educació 
socioemocional

 Incloure en la memòria anual la 
valoració de les actuacions 
realitzades per promoure l'educació 
socioemocional, elaborant, si escau,
propostes de millora. Recurs H2
 

Memòria anual i 
propostes de 
millora a incloure 
en les reunions 
inicials de curs. 

Directora. Del 14/05/2020 al 01/07/2020 

 Educació 
socioemocional

 Incorporar els valors de l'educació 
socioemocional en el Projecte 
educatiu. Recurs B1
 

Incloure al Pec. Direcció Del 01/05/2020 al 01/07/2020 

 Educació 
socioemocional

 Programar, des del currículum, la 
competència social. Recurs D1
 

Programar en totes
les àrees educant 
en clima de calma i
bones relacions. Es
vetllarà en tot 
l'horari el saludable
estat de tota la 
comunitat 
educativa. 

Cordinació convivència. Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

https://docs.google.com/document/d/1uiwpKCxlbsPz-Qssj6iRMaoE85FUQ07ZGSY8vqfN1jM/edit#bookmark=kix.g5a9zmps6859
https://docs.google.com/document/d/1uiwpKCxlbsPz-Qssj6iRMaoE85FUQ07ZGSY8vqfN1jM/edit#bookmark=kix.wzaid1yja83
https://docs.google.com/document/d/1uiwpKCxlbsPz-Qssj6iRMaoE85FUQ07ZGSY8vqfN1jM/edit#bookmark=kix.nlattio7lb9s
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Norma A inici de curs les famílies signen i 

es queden una còpia de compromís
educatiu. També a nivell de tutor es 
pactaran i es signaran les normes 
de convivència de la classe basant-
se en les directius del departament 
d'educació en prevenció de 
l'assetjament escolar. El mestre es 
quedarà una còpia. Si no es 
compleix el mestre ho pot gestionar 
en petit grup o en tutoria si ho creu 
convenient. 
 (Centre)

Carta de 
compromís 
educatiu. Contracte
de convivència de 
classe elaborat 
pels alumnes 
basant-se en el 
protocol per evitar 
l'assetjament que 
disposa el 
departament 
d'educació. 

Equip directiu, tutors i 
comissió de convivència.

Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

 Educar en el respecte  Garantir el dret a la privacitat dels 
membres de la comunitat escolar 
(drets d'imatge, dret a la intimitat, 
etc.). Recurs C2
 

Fer omplir a les 
famílies els 
permisos de dret 
d'imatge i dret 
d'intimitat. Els 
tutors vetllaran 
perquè es 
compleixin.

direcció i equip de mestres. Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

 Educar en el respecte  Incloure en el Pla de formació del 
professorat actuacions formatives 
sobre l'educació en valors. Recurs 
G1
 

Fer propostes de 
formació en valors 
pel tot el claustre. 

Direcció Del 01/06/2020 al 01/07/2020 

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.sy2x45t9u1ng
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.xhhyt2r90bc2
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.xhhyt2r90bc2
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en el respecte  Potenciar el treball en equip per tal 

de facilitar les relacions entre els 
membres de la comunitat escolar 
(comissions mixtes: comissió 
pedagògica, comissió econòmica, 
comissió d'activitats extraescolars, 
etc.). Recurs C1
 

Comissió de 
convivència dins 
els Consell Escolar 
formada per pares i
mestres.

Equip docent Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.t3a16y24dc4m
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Participació  Conèixer experiències educatives 

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

La comissió de 
convivència o 
qualssevol mestre 
podran penjar al 
drive noves 
experiències que 
potencien la 
participació en el 
centre i 
experiències 
d'altres centres. 
Amb la coordinació 
amb equip directiu 
es portaran al 
claustre per 
debatre la 
possibilitat 
d'incorporar-ho al 
nostre centre. 

Comissió de convivència, 
tutors i equip directiu.

Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.c3pm4ulmekwt
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Participació  Fomentar l'aprenentatge en xarxa 

amb altres centres, com un dels 
objectius formatius del centre. 
Recurs H3
 

La comissió de 
convivència 
fomentarà 
l'aprenentatge en 
xarxa i s'impulsarà 
la formació a dins 
del centre. 

Comissió de convivència i 
equip directiu.

Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.pnfj6h5z245d
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Participació  Impulsar les escoles de pares i 

mares per afavorir la implicació de 
les famílies en l'educació dels fills. 
Recurs H2
 

S'implicarà les 
famílies mitjancant 
la carta de 
compromís 
educatiu, la reunió 
d'inici de curs,els 
fulls de resolució 
de conflictes, les 
notificacions 
contrària a les 
normes de 
convivència 
(NCNC), la reunió 
anual amb la 
família i reunions 
extres que calguin 
fins que l'alumne 
tingui una bona 
convivència. Quan 
un alumnes tingui 
tres fulls de 
resolució de 
conflictes el tutor 
ho comunicarà a la 
família via agenda. 

Comissió de convivència, 
tutors i equip directiu (sols 
supervisió i control)

Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.hqmqbfxvys7x
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
Quan acumuli 5 
serà una NCNC 
que la família haurà
de venir a signar a 
l'escola per la seva 
conformitat o 
disconformitat i les 
mesures que es 
pactin 
conjuntament 
perquè millori la 
seva actitud. Si 
l'alumne millora el 
tutor el felicitarà via
agenda. 

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Difondre la cultura de mediació 
mitjancant, tríptics, murals, vídeos, 
la celebració del dia de la mediació, 
etc. Recurs E3
 

Us del blog de 
l'escola i canals de 
cicle de telegram 
per difondre els 
tríptics, cartells i 
videos del dia de la
celebració del dia 
de la mediació. 21 
de gener. 

Coordinació de 
convivència.

Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.he0xg5lv7895
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Elaborar un projecte de mediació 
de centre. Recurs E1
 

La comisió de 
convivència 
elaborarà un 
projecte de 
mediació per 
incloure'l el proper 
curs. 20-21.

Comissió de convivència. Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Fomentar que la xarxa de suport 
entre iguals compti amb alumnat 
mediador. Recurs F4
 

Crear i formar a 
alumnes de 
diverses classes 
per poder fer 
equips de mediació
entre iguals. 
Possibilitat a les 
hores del pati a 
hores de tutoria o 
utilitzar el passadís 
en hores d'aula. 

Cordinador Convivència Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.kn0xa7976zki
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.wg3mjyfvh8tq
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Impulsar la implementació de 
programes que promoguin la 
participació de l'alumnat en la 
prevenció dels conflictes (programa 
de competència social, programes 
d'educació emocional, programa de 
convivència i mediació escolar, etc).
Recurs F1
 

Impulsar a tots els 
docents, servei 
d'acollida, 
menjador i 
extraescolars fer la 
mateixa gestió 
positiva dels 
conflictes amb els 
fulls de resolució 
de conflictes i/o 
notificacions 
contràries a les 
normes de 
convivència. 
Impulsar la tutoria 
entre iguals. 
Impulsar l'ús de la 
bústia a les 
tutories. 

Coordinador de convivència Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.fjcs21wr6y7p
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Dissenyar en el Pla d'acció tutorial 
activitats que fomentin els valors de 
l'esforc i la responsabilitat entre 
l'alumnat, i el compromís tant 
individual com col•lectiu. Recurs B6
 

Valorar 
positivament cada 
trimestre a un nen i
una nena com a 
alumnes que més 
s'han esforcat. Els 
companys i 
companyes poden 
comentar amb veu 
alta a les hores de 
tutoria, però el/la 
tutor/a seran qui 
finalment decideixi. 

Coordinador de convivència Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Incloure en la carta de compromís 
educatiu la necessitat d'educar els 
fills en l'esforc i la responsabilitat. 
Recurs B4
 

Incloure en la carta 
de compromís 
educatiu la 
necessitat d'educar
els fills en l'esforc i 
la responsabilitat.

Equip directiu i coordinador 
convivència

Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.qqsov3hjdx8k
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.pnfjttel70gx
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Incorporar els valors de l'esforc i la 
responsabilitat en el Projecte 
educatiu com a elements bàsics per
a l'èxit educatiu. Recurs B1
 

Incorporar els 
valors de l'esforc i 
la responsabilitat 
en el Projecte 
educatiu com a 
elements bàsics 
per l'èxit educatiu. 

Directora Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Recollir el grau de satisfacció dels 
diferents agents de la comunitat 
escolar sobre les mesures i 
actuacions destinades a fomentar 
l'esforc i la responsabilitat en el 
centre. Recurs F1
 

Fer googleformulari
als tota la 
comunitat 
educativa sobre 
l'esforc i la 
responsabilitat en 
el centre. Recollir la
informació i amb 
els resultats fer 
plans de millora. 

Coordinador de 
convivència.

Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

 Inclusió Si els docents detecten problemes 
d'inclusió o papers a la bústia ho 
gestionarà fent reflexió i plantejant 
dinàmiques per solventar la 
problemàtica. 
 (Centre)

Bústia, observació 
del mestre i tutoria. 

Coordinació de 
convivència.

Del 01/04/2020 al 01/07/2020 

https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.85hz8iocs8nv
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.9y2jmbb6q9oi
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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. Aquests protocols s'haurien d'adjuntar a
l'informe del projecte."
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7- INDICADORS

Objectiu específic Indicadors
1.4 Constituir i dinamitzar la 
comissió de convivència.
 

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

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

• Oferta d'accions formatives en matèria 
de convivència adrecades als diferents 
sectors de la comunitat escolar• 
Percentatge de professorat format en 
temes de convivència
 

Informar i implicar alumnes, 
mestres, pares i tota la comunitat 
educativa en la bona convivència 
del centre.
 (Centre)

Fulls de resolució de conflictes, 
notificació contrària a les normes de 
convivència, reunions amb pares.
 

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 (racó de 
diàleg, servei de mediació, tutoria 
compartida, pràctiques restauratives, 
etc.)
 

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

• Relació d'actuacions orientades a 
l'educació en valors• Relació 
d'actuacions que promouen l'ajuda entre 
iguals en el centre
 

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

• 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• 
Nombre d'alumnes que realitza Servei 
Comunitari
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7- INDICADORS

Objectiu específic Indicadors
2.5 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
 

Vetllar pel compliment de les 
normes bàsiques de convivència.
 (Centre)

Lectura de la bústia a les hores de tutoria
i recull dels escrits al Drive.
 

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 (alumnat, famílies, 
professorat, PAS, etc.)• Us d'enquestes 
per valorar el grau de satisfacció del 
procés d'acollida, adrecades als diversos
sectors de la comunitat• Relació 
d'activitats en el marc de l'acció tutorial 
per a l'acollida del nou alumnat (activitats
de presentació del centre, alumnes 
padrins, activitats inter-etapes, etc.)• 
Existència d'un protocol específic per a 
l'acollida de l'alumnat nouvingut i les 
seves famílies
 

3.2 Promoure una cultura inclusiva 
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
 



          Escola
          Santa Caterina
 

20/04/2020

Pàg. 38

7- INDICADORS

Objectiu específic Indicadors
3.5 Prevenir l'absentisme i facilitar 
la reincorporació de l'alumnat 
absentista
 

• Index d'absentisme• Index 
d'abandonament escolar• Existència d'un
protocol de centre de prevenció, detecció
i intervenció sobre absentisme amb 
actuacions específiques per a l'alumnat 
que s'hi incorpora.• Existència d'un 
protocol d'absentisme i acompanyament 
a l'escolarització d'àmbit comunitari en 
coordinació amb l'administració local i 
altres serveis
 

Potenciar l'equitat i el respecte a la 
diversitat de l'alumnat quan hi ha 
conflictes, gestionat pels afectats, 
els testimonis i el mestre.
 (Centre)

Full de resolució de conflictes a l'hora de 
tutoria.
 

Prevenir possibles conflictes amb la
concreció de les normes de classe, 
de forma conjunta amb tots els 
alumnes, el seu coneixement i 
divulgació.
 (Centre)

Bona convivència a les aules.
 

Respectar els alumnes amb les 
seves característiques pròpies 
d'identitat, cultura, físiques, 
psicològiques...
 (Centre)

Bona convivència a l'aula.
 

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
 

Conscienciar el professorat de la 
necessitat de dialogar amb els 
alumnes davant un conflicte abans 
de prendre decisions. Donar 
oportunitat als alumnes implicats en
un conflicte per a resoldre'l de 
forma autònoma, tot prioritzant el 
diàleg entre iguals.
 (Centre)

Gestió positiva de la resolució dels 
conflictes.
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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
 

5.5 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 (fòrum virtual, 
correu electrònic, taulell de novetats, 
bústia de suggeriments i reclamacions, 
intranet de centre, etc.)• Existència de 
canals de comunicació entre les famílies 
i els seus representants al consell 
escolar• Existència de canals de 
comunicació entre l'alumnat i els seus 
representants al consell escolar• 
Existència de canals de comunicació 
entre el professorat i els seus 
representants al consell escolar• 
Existència de canals de comunicació 
entre el personal d'administració i serveis
i el seu representant en el consell 
escolar• Relació d'estratègies de 
projecció i comunicació externa del 
centre (revistes, webs, blocs, etc.)
 

Integrar de forma transversal en la 
programació de l'aula objectius 
relacionats amb la pau i la no-
violència.
 (Centre)

Respecte entre els companys i amb la 
comunitat educativa.
 


