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1- DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ 

  
 

DADES DE CENTRE: 

 

Codi:08001650 

Nom: El Polvorí 

Titularitat: Públic 

Adreça: Camí del Polvorí, 8-10 

Telèfon:933327496 

Adreça Electrònica:a8001650@xtec.cat 

 
CONTEXTUALITZACIÓ: 
 
Anàlisi del context: 

 

- Característiques socioculturals del barri. 

 

El barri El Polvorí es troba situat a la part alta del vessant sud de la 

muntanya de Montjuïc. Té una superfície aproximada de 4 hectàrees i 

compta amb una població aproximada de 2000 habitants .Fou creat entre els 

anys 1950 i 1952. 

Fins l'any 1971 el barri no comptava amb cap línia d'autobús que el 

relacionés amb la resta de la ciutat. En l'actualitat comptem amb les línies 

d'autobús :13,125 i V5 i de la recent inaugurada línia 9 del metro , encara 

que una mica allunyada de l'escola la qual obre una via d'accés a l'escola 

d'horari més continu. 

El barri està format per nous habitatges i s'ha arranjat tot l'entorn. La gran 

majoria de la població és castellanoparlant. Finalment parlem d'un sector de 

població de nous immigrants resultat dels fluxos migratoris dels darrers anys. 

En aquest cas parlem de famílies procedents de diversos països del mon els 

fills de les quals també han passat a formar part del nostre alumnat. 

Cal dir que el barri té a la vora tot un seguit d' instal·lacions esportives, 

equipaments i zones enjardinades. La proximitat d' aquestes instal·lacions 

ens permet utilitzar-les per assolir els nostres objectius. 

 

- La nostra escola. 

L' escola està envoltada d' un espai natural que progressivament hem anat 

enriquint amb diverses espècies vegetals i una zona dedicada a l' hort 

escolar com a resultat de la nostra participació a Escoles+Sostenibles. A 

partir del curs 2012-13 es va iniciar una renovació progressiva tant dels 
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espais externs com interns gràcies a l' actuació d' empreses que han 

desenvolupat accions de millora dins dels seus programes de Treball Social 

Corporatiu així com aprofitant diverses dotacions tan públiques com 

privades.Està formada per dos edificis, una pista poliesportiva amb els 

vestidors i un ampli pati amb arbrat, jardí i hort. A l' edifici principal hi ha:11 

aules, 1 aula d' informàtica, Sala de professors ,Secretaria, Despatx i 

lavabos. A l' altre edifici:2 Menjadors (petits i grans),sala de descans per 

P3,cuina,biblioteca,gimnàs,aula de música, de plàstica, d' EE, laboratori i 

lavabos. 

 

- Alumnat. 

L' oferta educativa d' una línia, comprèn el segon cicle d' educació infantil i  

l' etapa d' educació primària , al voltant d'uns 150 alumnes. 

Tenim una matrícula viva, baixa i inestable,la qual cosa ens preocupa i és 

degut a diversos factors: 

-Som una escola de màxima complexitat, allunyada del centre de la Zona 

Franca on hi ha diversa oferta educativa. 

-La nostra matrícula depèn del barri que és petit i de l' índex d' immigració. 

Cal dir que aquest curs estem acollint diverses famílies nouvingudes a 

Catalunya provinents d' altres barris. 

-Connotació negativa històrica pel tarannà d'algunes famílies de l'escola. 

La quasi totalitat de l'alumnat rep algun tipus d'ajut econòmic. Cal remarcar 

que no tenim problemes greus d'absentisme.  
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2- DIAGNOSI- RESULTATS  
 

 

 
Conflictes greus 
 
    Punts molt forts 
 
      o Detectem els conflictes greus que esdevenen a l'aula. 

 
      o Formem la comunitat educativa en tècniques i destreses de gestió i 

resolució de conflictes. 
 

      o Intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte greu. 
 

 
    Punts forts 

 
      o Analitzem amb l’alumnat els conflictes esdevinguts a l'aula per 

facilitar-ne un procés d'autoaprenentatge. 
 

      o Analitzem i fem un seguiment dels casos de conflictes greus per 
facilitar un procés d'autoaprenentatge en el centre. 

 
      o Desenvolupem estratègies per detectar qualsevol fet susceptible de 

ser considerat com a conflicte greu. 
 

      o Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de 
l'entorn escolar per promoure accions que facilitin la convivència. 

 
      o Impliquem les famílies en la gestió i resolució dels conflictes greus 

amb l'alumnat. 
 

      o Incorporem els principis i mesures que garanteixin una bona 
convivència en el centre al Projecte educatiu i a la resta de 
documents del centre. 

 
      o Recollim en les NOFC una normativa clara i eficient referent a les 

faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre. 
 

      o Recollim les bones pràctiques en relació a la gestió i resolució de 
casos de conflictes greus. 
 

      o Sensibilitzem el claustre en la necessitat d'implicar tota la comunitat 
educativa enfront els conflictes greus. 

 
      o Treballem amb l'alumnat la prevenció i la gestió positiva dels 

conflictes a l'aula. 
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    Punts febles 

 
    o Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i 

pràctiques sobre la gestió i el tractament dels conflictes greus. 
 

      

 
Educar en la gestió positiva dels conflictes 

 
    Punts molt forts 

 
      

o 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. 
  

    Punts forts 

 
      o Avaluem el funcionament dels processos d'educar en la gestió 

positiva dels conflictes i ho recollim en la memòria anual del centre. 
 

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

 
      o Ens coordinem amb les entitats culturals, esportives i de lleure per 

fomentar l'educació en la gestió positiva dels conflictes. 
 

      o Estimulem el compromís de l'alumnat amb l'educació en la gestió 
positiva dels conflictes per fomentar la prevenció a l'aula. 

 
      o Formem la comunitat educativa en tècniques i destreses de gestió 

positiva de conflictes. 
 

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

 
      o Sensibilitzem el claustre en la necessitat d'educar en la gestió 

positiva dels conflictes. 
 

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

 
      o Divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió positiva dels 

conflictes i la mediació. 
 

      
      

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

 
      o 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. 

 

      
      

      o Participem en les trobades de convivència i mediació del territori per 
fomentar el treball en xarxa. 

 
      o Potenciem les xarxes de suport entre l'alumnat per educar la gestió 

positiva dels conflictes entre iguals.       

       

 
 
    Punts molt febles 

 
      o Disposem d'alumnat format en el programa de mediació escolar en el 

grup-classe.  
       
      o Fem participar la xarxa de suport entre iguals en l'educació de la 

gestió positiva dels conflictes. 
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3- OBJECTIUS 

 
 

Objectiu general Objectiu específic 

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

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

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

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

3. 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.  

3.1 Participar en iniciatives i projectes compromesos 
en la cultura per a la pau. 
  
3.2 Afavorir els canals de comunicació del centre 
educatiu com a elements facilitadors de la 
convivència i el clima escolar. 
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4-  ACTUACIONS PREVISTES 

 
1. Valors i actituds 
 
Temes 
 
 1 - Educar en la gestió positiva dels conflictes 

 
 
Educar en la gestió positiva dels conflictes 

 

   Actuacions 

 

 
 
Centre 

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

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.  
  

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).  
 

Impulsar projectes que fomentin les relacions d'ajuda i 
aprenentatge entre iguals (tutoria entre iguals, aprenentatge 
entre iguals, apadrinament, etc.).  
  

Recollir en el PEC de centre l'educació en la gestió positiva de 
conflicte i la cultura de mediació.  
  

Utilitzar canals de comunicació per compartir amb la comunitat 
escolar les experiències que es duen a terme en el centre: 
murals a les aules, la revista o el bloc del centre, o bé mitjançant 
la celebració de Jornades de Convivència.  
 

 

 

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

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.).  
  

 

https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.hjgoij5yj7ah
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Entorn 

Conèixer els recursos del territori en relació a l'educació en la 
gestió positiva dels conflictes. 
  

Impulsar l'intercanvi d'experiències en relació a l'educació en la 
gestió positiva del conflicte entre els centres educatius d'un 
territori. 
  

 

 
 
 
2. Resolució de conflictes 

 
Temes 

 
 1 - Conflictes greus 
 

Conflictes greus 

 

   Actuacions 

 
Centre 

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

 

 
 
Aula 

Implicar en la resolució de conflictes greus l'alumnat afectat 
(fitxes de reflexió, proposta de pràctiques reparadores i 
restauratives un cop aplicada la mesura correctora o sanció).  
  

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

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

Utilitzar diverses estratègies (assemblea de classe, ‘role-
playing', cercles restauratius, etc.) en la resolució dels conflictes 
greus esdevinguts a l'aula.  
  

 

 
Entorn 

Mantenir contacte periòdic al llarg de tot el curs escolar amb els 
agents de seguretat pública (Junta Local de Seguretat, ORC) i 
d'atenció social i sanitària del municipi. 
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5- PLANIFICACIÓ 
 

    

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

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

-Protocols del 
Departament.-NOFC. 

 
E. Directiu 

 
Del 02/09/2019 al 
30/06/2020  

 Conflictes greus Implicar en la resolució de conflictes 
greus l'alumnat afectat (fitxes de 
reflexió, proposta de pràctiques 
reparadores i restauratives un cop 
aplicada la mesura correctora o 
sanció).  
  

 
-NOFC. 

 
E. Directiu, 
E. docent. 
EMO. 

 
Del 12/09/2019 al 
19/06/2020  

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

-Reunions de 
coordinació E. 
Directiu/Equip de 
coordinadors. 

 
E. Directiu, 
Coordinadors de 
cicle. 

 
Del 02/09/2019 al 
19/06/2020  

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

-Reunions de cicle. 
-Coordinació amb 
serveis externs. 

E. Directiu, 
Coordinadors de 
cicle. 
Serveis externs. 

 
Del 02/09/2019 al 
19/06/2020  



 
          Escola El Polvorí 
  
 

 
11/03/2020 
Pàg. 11 

 

5- PLANIFICACIÓ 
 

    

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Conflictes greus  Mantenir contacte periòdic al llarg 
de tot el curs escolar amb els 
agents de seguretat pública (Junta 
Local de Seguretat, ORC) i 
d'atenció social i sanitària del 
municipi.  
  

-Coordinació amb 
serveis socials, de 
seguretat i sanitaris de 
la zona. 

 
E. Directiu 

 
Del 02/09/2019 al 
30/06/2020  

 Conflictes greus Utilitzar diverses estratègies 
(assemblea de classe, ‘role-playing', 
cercles restauratius, etc.) en la 
resolució dels conflictes greus 
esdevinguts a l'aula.  
  

-Eines del projecte  
d' Ed. Emocional. 
 
-Estratègies del curs de 
formació. 

 
E. Docent, 
EMO, 
Formadors. 

 
Del 01/10/2019 al 
19/06/2020  

Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

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

-Projecte de 
convivència. 
 
-Protocols del 
Departament. 

 
E. Directiu 

 
Del 02/09/19 al 
30/06/2020  
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5- PLANIFICACIÓ 
 

    

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 
Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

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.  
 
  

-Participació en Xarxes 
per al canvi. 
 
-Participació en la 
coordinació primària-
secundària. 

 
E. Directiu. 
 
E. Impulsor. 

 
De 01/10/19 al 30/06/2020 

Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

Conèixer els recursos del territori en 
relació a l'educació en la gestió 
positiva dels conflictes.  
  

La proposta d'actuació 
és el recurs. 

 
E. Directiu 

Del 02/09/2019 al 
30/06/2020  

Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

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. 
  

-Carta de compromís. 
  
-Entrevistes amb les 
famílies. 
 
-Eina de sensibilització 
del Projecte de 
convivència. 

 
E. Directiu. 
 
E. Docent. 
 
Famílies. 

Del 01/05/2020 al 
01/09/2020  
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5- PLANIFICACIÓ 
 

    

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 
Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

 Impulsar l'intercanvi d'experiències 
en relació a l'educació en la gestió 
positiva del conflicte entre els 
centres educatius d'un territori.  
 

-Participació en 
seminaris i reunions de 
coordinació de zona. 

 
E. Directiu. 

Del 02/09/2019 al 
30/06/2020  

 
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).  
  

-Projecte d' Educació 
Emocional. 
 
-Taller de mediació a 
CS. 
 
-Projecte 6ESO. 
 
-Projecte "Convivim 
esportivament". 
 

 
E. Docent. 
 
EMO. 
 
FEEB. 
 
IES Montjuïc. 
 
S. Socials. 

Del 01/10/2019 al  
30/06/2020 
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5- PLANIFICACIÓ 
 

    

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 
Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes. 

 
Impulsar projectes que fomentin les 
relacions d'ajuda i aprenentatge 
entre iguals ( aprenentatge entre 
iguals, apadrinament, etc.).  
  

  
-Apadrinament lector 
P5/5è i 1r/6è. 
  
-Apadrinament de 
Robòtica 1r/5è. 
 
 -Grups flexibles per 
cicles (Llengua 
catalana). 
  

 
 
E. Docent. 

Del 01/10/2019 al  
19/06/2020 

Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes. 

 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.).  
  

-Estratègies derivades 
del curs de formació. 
 
-Projecte d' Educació 
Emocional. 

 
E. Docent. 
 
EMO. 
 
Formadors. 

Del 01/10/2019 al 
19/06/2020  

Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes. 

Recollir en el PEC de centre 
l'educació en la gestió positiva de 
conflicte i la cultura de mediació.  
  

-PEC del centre. 
 
-Recursos de la 
formació "Escola per la 
pau". 

 
E. Directiu. 

Del 01/10/2019 al 
30/06/2020  
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5- PLANIFICACIÓ 
 

    

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes. 

Utilitzar canals de comunicació per 
compartir amb la comunitat escolar 
les experiències que es duen a 
terme en el centre: murals a les 
aules, la revista o el bloc del centre, 
o bé mitjançant la celebració de 
Jornades de Convivència.  
  

-Xarxes socials del 
centre (pàg web, 
facebook). 
 
-Mail de l'escola i de les 
famílies.  

 
E. Directiu. 
 
E. docent. 

Del 02/09/2019 al 
30/06/2020  
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6- PROTOCOLS PER A LA MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA DEL 
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ.  
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Enllaços: 
 

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/PCProtocols

MarcsActuacio 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/ 

 
 
 

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/PCProtocolsMarcsActuacio
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/PCProtocolsMarcsActuacio
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/
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7- INDICADORS 
  
Objectiu específic Indicadors 

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

• Accions formatives en matèria de 
convivència adreçades als diferents 
sectors de la comunitat escolar. 
 Percentatge de professorat format en 
temes de convivència 
  

2.1 Potenciar les competències 
socioemocionals. 
  

• Inclusió en el currículum d'accions per 
potenciar les competències 
socioemocionals de l'alumnat 
 
• Inclusió en el Pla d'acció tutorial 
d'actuacions per desenvolupar les 
competències socioemocionals de 
l'alumnat. 
 

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.) 
  

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

• Relació d'iniciatives en les quals 
participa el centre. 
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3.2 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 l’equip docent. 
 
• Existència de canals de comunicació 
entre el professorat i els seus 
representants al consell escolar. 
 
Relació d'estratègies de projecció i 
comunicació externa del centre (revistes, 
webs, blocs, etc.) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


