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1. SITUACIÓ DE CONTEXT 

 

Soses és un poble eminentment agrícola i ramader, i aquesta circumstància ha 

fet que la població escolar sigui un reflex multicultural de les possibilitats del 

territori: famílies que són originàries de la zona i famílies vingudes, sobretot del 

Marroc, per tal de treballar en el sector de la fruita dolça. 

L'escola Jaume Miret és l'únic centre escolar del municipi. Som una escola 

d'una línia que acull tot l'alumnat que ho sol·licita. Un 42'5% de l'alumnat és de 

procedència estrangera, majoritàriament del Marroc. 

La nostra escola és una institució clau en la vida del poble, ja que és l'espai on 

tothom es troba i d'on sorgeixen les propostes d'activitats extraescolars i no 

lectives del poble, dinamitzades per l'AMPA. 

Entenem l'educació de forma integral i holística, que parteix d'una pedagogia 

centrada en l'infant, i interessada en la seva formació i desenvolupament com 

a persona, en la relació amb sí mateix i també, com a ésser social, en la seva 

relació amb els altres i amb l'entorn. Es per aquest motiu que els Projectes que 

anem elaborant a l'escola s'han d'alinear amb les necessitats de l'entorn, amb 

la comunitat que en forma part. 

Junts, treballem perquè l'escola sigui un context que garanteixi la igualtat 

d'oportunitats de tot l'alumnat, i que aquesta equitat transcendeixi el centre 

per arribar a accions en què alumnes i famílies participin en la vida escolar, 

comunitària i cultural del nostre entorn més proper. 

Un dels reptes que ens plantegem és garantir l'èxit educatiu per a tot l'alumnat 

de l'escola, i per això considerem imprescindible la millora de la cohesió social, 

no només en la vida escolar, sinó en qualsevol espai del municipi. 

La nostra escola és un espai on s'impulsen maneres diverses de mirar, de pensar 

i de fer, sempre des d'una perspectiva comunitària i compartida. Sabem que la 

clau de l'èxit de qualsevol proposta que ens plantegem com a comunitat 

educativa és el treball en xarxa: conèixer els beneficiaris del nostre projecte, 

detectar necessitats, compartir i connectar experiències d'aprenentatge, tenir 

temps per a la reflexió i la discussió pedagògiques amb tots els agents 

educatius que intervenim, i així poder establir reptes comuns i vèncer els  
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bloquejos que van sorgint en el dia a dia. 

Hem de teixir una xarxa prou extensa i compacta que ens permeti 

acompanyar a tots i cadascun dels infants de la nostra escola. 

 

2. DIAGNOSI DEL CENTRE I ANÀLISI DE RESULTATS 

 

La diagnosi del centre, l’anàlisi de resultats, el desenvolupament dels objectius, 

les actuacions previstes i la seva planificació, s’ha fet en relació a 6 temes 

concrets de treball, que són els eixos principals del projecte de convivència de 

la nostra escola: Acollida, Educació intercultural, Gestió i resolució positiva dels 

conflictes, Educar en el respecte, Participació i Inclusió. 

 

1. Acollida 

Punts molt forts 

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

anual del centre. 

 Considerem l'acollida com un factor fonamental per a la convivència en els 

centres i l'èxit educatiu de l'alumnat. 

 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 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. 

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

l'alumnat. 

 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  
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 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.  

 Preveiem una imatge acollidora del centre. 

 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 mecanismes específics per acollir l'alumnat nouvingut. 

 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 començat el curs. 

 

Punts forts 

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

 Col·laborem en la creació de projectes que afavoreixen la integració en 

l'entorn social. 

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

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

 

Punts febles 

 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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2. Educació intercultural 

Punts molt forts 

 Coneixem i participem en xarxes de centres que promouen els valors de 

l'educació intercultural. 

 Ens coordinem amb les entitats de l'entorn del centre per promoure 

l'educació intercultural. 

 Establim propostes d'actuacions específiques a l'alumnat per conèixer i 

respectar la diversitat social i cultural i per promoure les relacions 

interpersonals. 

 Potenciem des de l'acció tutorial el reconeixement a la diferència i la 

diversitat cultural. 

 Promovem la inclusió a l'aula de tot l'alumnat. 

 Recollim l'educació intercultural en els documents del centre. 

 Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació intercultural. 

 

Punts forts 

 Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació intercultural i ho 

recollim en la memòria anual del centre. 

 Disposem d'estratègies per treballar els valors i elements comuns. 

 Formem el professorat per a l'adquisició de la competència intercultural. 

 Gestionem la diversitat de creences i manifestacions culturals de l'alumnat i 

les seves famílies. 

 Participem en programes socioeducatius de l'entorn. 

 Plantegem el currículum de les diferents àrees i matèries des d'una 

perspectiva intercultural. 

 Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus fills en el 

valor de la interculturalitat. 

 

Punts febles 

 Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de l'Educació 

Intercultural. 
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3. Gestió i resolució positiva dels conflictes 

Punts molt forts 

 Analitzem els conflictes d'aula per tal de fomentar l'autoaprenentatge. 

 Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, actuacions concretes perquè 

l'alumnat gestioni els seus conflictes de manera positiva. 

 Disposem de protocols, circuits i una estructura organitzativa que faciliten la 

gestió i resolució dels conflictes al centre. 

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

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

 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. 

 Intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte. 

 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. 

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

 Utilitzem la mediació per a la gestió positiva dels conflictes. 

  

 

Punts forts 

 Avaluem el funcionament dels processos d'intervenció i resolució dels 

conflictes i ho recollim en la memòria anual del centre. 

 Detectem els conflictes que es donen a l'aula. 

 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. 

 Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i pràctiques  
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 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. 

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

positiva de conflictes. 

 Potenciem les xarxes de suport entre l'alumnat de l'aula per gestionar 

positivament els conflictes entre iguals.  

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

conflictes i la mediació. 

  

Punts molt febles 

 Disposem d'un servei de mediació escolar. 

  

4. Educar en el respecte 

Punts molt forts 

 Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions 

concretes per fomentar el respecte i el compromís cívic en el nostre 

alumnat. 

 Fomentem una actitud de respecte de l'alumnat envers el professorat i 

altres professionals del centre. 

 Participem en xarxes de centres que promouen el valor del respecte. 

 Promovem accions i estratègies per afavorir el valor del respecte entre els 

membres de la comunitat escolar. 

 Promovem accions i estratègies per afavorir el valor del respecte entre i 

cap a l'alumnat. 

 Promovem accions i estratègies per potenciar el respecte de l'alumnat cap 

al professorat. 

 Promovem accions que potenciïn el coneixement i el respecte envers 

l'entorn. 

 Recollim el valor del respecte en els documents del centre. 

 Recollim i difonem les bones pràctiques i els recursos utilitzats per promoure  
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 el respecte en la comunitat escolar. 

 Sensibilitzem el claustre sobre el valor del respecte com a principi bàsic per 

tal de garantir un bon clima de convivència en els centres educatius. 

 Treballem el respecte entre l'alumnat des de les diferents matèries 

curriculars de manera transversal. 

 Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen el respecte entre 

l'alumnat. 

 Vetllem perquè l'alumnat tingui cura del material i les instal·lacions. 

 

Punts forts 

 Avaluem les mesures i actuacions realitzades en el centre per promoure el 

respecte i ho recollim en la memòria anual. 

 Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en l'educació en el 

respecte. 

 Ens coordinem amb les entitats de l'entorn per promoure el respecte. 

 Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn el valor 

del respecte. 

 Planifiquem activitats amb l'alumnat que fomentin el respecte cap a un 

mateix. 

 Planifiquem activitats tutorials que facilitin el respecte entre l'alumnat. 

 Promovem accions de respecte cap als espais físics del centre i del seu 

entorn. 

 Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus fills en el 

respecte. 

 

5. Participació 

Punts molt forts 

 Disposem d'estratègies concretes d'aula per facilitar la participació de les 

famílies. 

 Disposem d'estratègies concretes per facilitar la participació de l'alumnat en 

la gestió i organització de l'aula.  

 Ens coordinem amb l'administració local per promoure la participació de tots  
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 els membres de la comunitat escolar en projectes comunitaris. 

 Ens coordinem amb les entitats de l'entorn del centre per promoure la 

participació de tots els membres de la comunitat escolar. 

 Establim propostes d'actuació específiques per fomentar la participació de 

l'alumnat en el centre. 

 Establim propostes d'actuació específiques per fomentar la participació de 

les famílies en el centre. 

 Establim propostes d'actuació específiques per fomentar la participació del 

professorat, PAS i professionals d'atenció educativa en el centre. 

 Formem la comunitat escolar en temes de participació dins del Pla de 

Formació de centre. 

 Impliquem les famílies en els projectes educatius i les actuacions de l'entorn. 

 Potenciem la corresponsabilitat i la participació de tots els membres de la 

comunitat escolar. 

 Preveiem un calendari i espais físics i virtuals per tal de facilitar les reunions de 

les associacions del centre i els diversos òrgans de participació de la 

comunitat escolar. 

 Promovem les xarxes de centre. 

 Recollim en els documents de centre els canals i les formes de participació 

de la comunitat escolar. 

 Recollim i difonem les bones pràctiques en participació realitzades en el 

centre. 

 Sensibilitzem el claustre sobre la importància de la participació i implicació 

de la comunitat escolar en els processos educatius. 

 Tenim en compte els recursos de l'entorn en la tasca educativa. 

 Utilitzem metodologies que fomentin la participació de l'alumnat. 

  

Punts forts 

 Avaluem el funcionament de la participació i ho recollim en la memòria 

anual del centre. 

 Estimulem la participació de l'alumnat en el seu propi procés educatiu com, 

per exemple, en el seguiment i en l'avaluació de les activitats a l'aula. 
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6. Inclusió 

Punts molt forts 

 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'estratègies concretes per implicar les famílies en risc d'exclusió en 

el procés escolar i educatiu dels seus fills. 

 Disposem d'una estructura organitzativa en el centre que afavoreix 

l'educació inclusiva i l'atenció a la diversitat. 

 Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions 

concretes de foment de 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. 

 Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen l'educació inclusiva i 

l'atenció a la diversitat. 

 Valorem i integrem tots els membres de la comunitat. 

 Implementem l'ús dels protocols d'àmbit convivencial elaborats pel 

Departament d'Educació a fi d'evitar qualsevol tipus de discriminació. 

 

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. 

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

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

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

inclusiva. 

 

3. OBJECTIUS DEL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA  

 

Objectiu general Objectiu específic 

1. Assegurar i garantir la 

participació, la 

implicació i el compromís 

de tota la comunitat 

escolar.  

 Dinamitzar la comissió de convivència. 

2. Ajudar cada alumne a 

relacionar-se amb si 

mateix, amb els altres i 

amb el món. 

 

 Potenciar les competències socioemocionals. 

 Potenciar les habilitats i competències necessàries 

per a la gestió positiva dels conflictes. 

 Potenciar la competència social i ciutadana de 

l'alumnat. 

 Educar en el valor de la norma i potenciar la 

participació de l'alumnat en la seva elaboració. 

3. Potenciar l'equitat i el 

respecte a la diversitat 

de l'alumnat en un marc 

de valors compartits.  

 

 Garantir l'òptima incorporació dels nous membres 

de la comunitat escolar. 

 Promoure una cultura inclusiva que respecti i valori 

les diferències en un marc de valors compartits. 

 Potenciar l'educació intercultural. 

 Promoure la participació de l'alumnat en les 

activitats complementàries, extraescolars i de 

lleure educatiu de l'entorn. 

4. Fomentar la mediació 

escolar i la cultura del 

diàleg com a eina 

bàsica en la gestió del 

conflicte.  

 Sensibilitzar la comunitat escolar en la importància 

del valor del diàleg i la gestió positiva dels 

conflictes. 
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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.  

 

 Participar en iniciatives i projectes compromesos 

en la cultura per a la pau. 

 Elaborar una estructura organitzativa i una gestió 

de recursos que afavoreixin la convivència i el 

clima escolar. 

 Potenciar la participació de tots els sectors de la 

comunitat escolar com a element bàsic per 

garantir la convivència i el clima escolar. 

 Afavorir els canals de comunicació del centre 

educatiu com a elements facilitadors de la 

convivència i el clima escolar. 

 

 

4. ACTUACIONS PREVISTES 

 

Les actuacions previstes estan en relació a 3 grans eixos de treball, dins els quals 

es contemplen uns temes concrets. 

 Valors i actituds:  Educació intercultural, Educar en el respecte, Inclusió 

  Resolució de conflictes: Gestió i resolució positiva dels conflictes. 

 Organització de centre: Acollida, Participació 

 

Cada tema contempla les actuacions a fer en els 3 àmbits: centre, aula i 

entorn. 
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Valors i actituds 

Educació intercultural 

 Actuacions 

 

Centre 

 Utilitzar canals de comunicació per compartir amb la 

comunitat escolar les experiències que es duen a terme en el 

centre.  
 

 

 

 

 

 

Aula 

 Comprovar que els materials educatius utilitzats estiguin lliures 

d'estereotips i prejudicis.  

 Fer present a l‘aula la varietat de llengües d'origen i utilitzar-

les com un recurs lingüístic per al treball curricular.  

 Fer ús de mètodes d'aprenentatge cooperatiu i 

aprenentatge dialògic per facilitar la relació i el coneixement 

mutu.  

 Intervenir de manera immediata i amb fermesa per erradicar 

actituds i expressions discriminatòries i reaccionar davant 

qualsevol acte de racisme o xenofòbia.  

 Promoure accions de servei comunitari des del currículum per 

facilitar l'arrelament al territori de tot l'alumnat.  
 

 

Entorn 

 Promoure, amb l'administració local, la participació de tot 

l'alumnat en el teixit educatiu de l'entorn.  
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Educar en el respecte 

 Actuacions 

 

 

 

 

 

 

Centre 

 Dissenyar en el pla d'acció tutorial activitats que fomentin el 

diàleg, el respecte i la valoració de les diverses opinions i 

creences.  

 Implicar la comunitat escolar en la cura i manteniment de les 

instal•lacions del centre.  

 Participar en projectes de coneixement i divulgació del 

patrimoni històric i cultural per aprendre a valorar-lo i 

respectar-lo.  

 Participar en projectes per despertar el valor del respecte a 

l'entorn i el compromís cívic en el nostre alumnat (campanyes 

de sostenibilitat, mediambientals, de reutilització i reciclatge 

de materials, campanyes de reducció del consum energètic, 

etc.).  

 Potenciar la participació de l'alumnat en diversos òrgans 

(consell de delegats, assemblea d'aula, etc.) i comissions del 

centre (festes, extraescolars, etc.) com un element de 

respecte cap a ells.  
 

 

 

 

 

 

 

Aula 

 Desenvolupar, des de les diferents àrees, activitats curriculars 

que impliquin el respecte a l'expressió d'idees i opinions dels 

companys/es (debats, exposicions orals, etc.).  

 Fer ús de mètodes d'aprenentatge cooperatiu (treball 

d'investigació, ensenyament recíproc, aprenentatge entre 

iguals, projectes compartits, etc.) per potenciar el valor del 

respecte entre tots els membres del grup.  

 Fomentar la tutoria entre iguals per educar en el respecte.  

 Recollir en l'informe avaluatiu de les diferents àrees la 

valoració d'actituds com el respecte i la capacitat d'empatia 

que mostra l'alumnat amb els seus companys/es.  

 Utilitzar les reunions o assemblees de l'alumnat per 

promocionar el respecte com a valor bàsic per a la 

convivència.  
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Entorn 

 Obrir els centres a les entitats de l'entorn perquè donin a 

conèixer a l'alumnat i les famílies les seves propostes d'acció 

educativa.  

 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.  

 Promoure amb l'administració local la participació de 

l'alumnat en el teixit educatiu del territori.  
 

Inclusió 

 Actuacions 

 

 

 

 

 

 

Centre 

 Diversificar les formes d'avaluació per donar resposta a 

diversos estils d'aprenentatge.  

 Garantir, en les programacions curriculars, l'organització i els 

recursos necessaris per atendre tothom en funció de les seves 

destreses i capacitats.  

 Incorporar els valors de l'escola inclusiva en el Projecte 

educatiu de centre.  

 Potenciar la participació de l'alumnat, especialment d'aquell 

en risc d'exclusió, tant en les activitats acadèmiques i 

educatives del centre com en les activitats extraescolars.  

 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.  
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Aula 

 Fer ús de mètodes d'aprenentatge cooperatiu (treball 

d'investigació, ensenyament recíproc, aprenentatge entre 

iguals, projectes compartits, etc.).  

 Incloure, en el marc de l'acció tutorial, actuacions de 

cohesió de grup.  

 Incorporar la perspectiva intercultural a les accions 

educatives i a les àrees del currículum.  

 Intervenir de manera ràpida i amb fermesa per erradicar 

actituds i expressions discriminatòries o qualsevol acte de 

violència.  

 Potenciar la tutoria individualitzada i la tutoria entre iguals.  

 Reorganitzar periòdicament els grups i/o llocs de treball dins 

l'aula per fomentar la relació entre l'alumnat.  
 

 

 

 

 

 

 

Entorn 

 Col·laborar amb l'administració local en l'elaboració de 

projectes de convivència d'àmbit comunitari.  

 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.  

 Promoure la participació de l'alumnat i els seus representants 

en trobades i experiències que eduquen en la pràctica de 

valors cívics, democràtics i inclusius (Consell dels infants, 

Consell de joves, trobades comarcals de delegats, 

audiències públiques, etc.).  

 Treballar coordinadament amb els serveis educatius en 

relació amb l'alumnat amb necessitats educatives especials 

(CRP, EAP, ELIC, CREDA, CREDV, etc.) 
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Resolució de conflictes 

Gestió i resolució positiva dels conflictes 

 Actuacions 

 

 

Centre 

 Difondre les NOFC, mitjançant diferents formats, a tots els 

membres de la comunitat escolar per tal de garantir el bon 

funcionament del centre.  

 Incloure en les NOFC que les mesures sancionadores vagin 

acompanyades de mesures educatives i/o d'utilitat social per 

al centre.  
 

 

 

 

Aula 

 Coordinar-se a nivell d'equip docent respecte a les 

actuacions i les estratègies a dur a terme a l'aula.  

 Crear un espai de reflexió compartida docent - alumne per 

tractar les situacions conflictives que es donen a l'aula.  

 Mantenir una postura de tolerància zero davant qualsevol 

tipus d'agressió (verbal, no verbal, etc.) o conducta violenta.  

 Organitzar a les sessions de tutoria assemblees de grup per tal 

que tot l'alumnat participi en la gestió dels conflictes.  
 

 

 

 

Entorn 

 Donar a conèixer a les famílies les Normes d'organització i 

funcionament de centre (NOFC) i les conseqüències previstes 

pel seu incompliment (mesures correctores i sancions).  

 Recollir informació i comunicar-se amb les famílies d'alumnes 

implicats en conflictes lleus o que tinguin conductes 

disruptives per tal de fer-les copartíceps en la seva gestió i 

resolució. 
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Organització de centre 

Acollida 

 Actuacions 

 

Centre 

 Establir en el Pla d'acció tutorial mesures i activitats per a 

l'acollida de l'alumnat.  

 Incorporar el caràcter acollidor del centre en el projecte 

educatiu i la resta de documents del centre.  
 

 

 

 

 

 

 

Aula 

 Establir un company guia dels nous alumnes per facilitar la 

seva acollida.  

 Preveure el dia d'incorporació dels nous alumnes per tal 

que sigui el tutor del seu grup qui faci l'acollida.  

 Preveure una activitat a realitzar el dia d'incorporació del 

nou alumnat (tant a l'inici com a qualsevol moment del 

curs) que faciliti la seva participació i integració en el grup 

classe.   

 Tenir previst el material necessari, lloc on seure, company/a, 

informació pràctica a facilitar, etc. el dia d'incorporació de 

nou alumnat.  

 Treballar amb el grup, si escau, els trets identitaris del nou 

alumnat per tal de valorar i respectar la diversitat i trobar 

punts compartits. 
 

 

Entorn 

 Informar dels recursos de l'entorn als professionals que 

s'incorporen al centre (centre de recursos, biblioteques, 

serveis socials, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ceb774b4-503a-4b4d-8921-a94f2f961d16/ACOLLIDA_aula.pdf#A2
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Participació 

 Actuacions 

 

 

 

 

 

 

 

Centre 

 Afavorir la participació de l'alumnat en la vida del centre 

creant comissions, equips de treball, juntes de delegats, etc. 

 Concretar en la Programació general anual de centre les 

estratègies per dinamitzar la participació de la comunitat 

escolar i educativa.  

 Garantir en el centre espais de trobada acollidors i 

agradables.  

 Implicar l'alumnat en els processos d'avaluació i millora de les 

activitats realitzades en el centre (preparació de les juntes 

d'avaluació, valoració d'activitats no lectives, etc.) 

 Incloure, en el Pla d'acció tutorial, la corresponsabilitat de 

l'alumnat en la gestió i l'organització de l'aula. 

 Preveure temps per a la realització d'assemblees de classe, 

de delegats/des de centre i reunions de la junta de 

delegats/des.  

 Recollir el caràcter participatiu del centre en el Projecte 

educatiu i en la resta de documents del centre.  

 Utilitzar canals de comunicació per compartir amb la 

comunitat escolar les experiències que es duen a terme en el 

centre.  
 

 

 

 

 

 

Aula 

 Conèixer les dinàmiques a l'aula (relacions entre alumnes, 

petits grups naturals, etc.) i tenir-les en compte en la 

programació i realització de les activitats. 

 Fer ús de mètodes d'aprenentatge cooperatiu (treball 

d'investigació, ensenyament recíproc, aprenentatge entre 

iguals, el treball cooperatiu, etc.) 

 Preveure, en l'acció tutorial, actuacions per a l'acollida de 

l'alumnat nou en el centre que potenciï la seva participació 

en el grup. 

 Promoure l'elaboració de projectes compartits entre 

l'alumnat.  
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Entorn 

 Col·laborar amb les entitats de l'entorn per promoure, amb 

metodologia aprenentatge i servei, accions de servei 

comunitari. 

 Convidar agents educatius de l'entorn a participar en les 

activitats formatives del centre.  

 Coordinar-se amb altres centres de l'entorn per compartir 

experiències.  

 Donar a conèixer a les famílies i l'alumnat les associacions 

juvenils i entitats de lleure de l'entorn i orientar-los per facilitar 

la seva participació.  

 Fer participar a les entitats de l'entorn en projectes i activitats 

de centre.  

 Promoure la participació de l'alumnat i els seus representants 

en trobades i experiències que eduquen en la pràctica de 

valors cívics i democràtics (Consell dels infants, Consell de 

joves, trobades comarcals de delegats, audiències públiques, 

etc.).  

 Promoure la participació dels membres de la comunitat 

escolar en projectes comunitaris (Plans Educatius d'Entorn o 

altres projectes socioeducatius, etc.) 
 

 

5. PLANIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS 

 

La planificació de les actuacions es concreta en relació als 6 temes concrets de 

treball: 

1. Acollida 

2. Educació intercultural 

3. Gestió i resolució positiva dels conflictes 

4. Educar en el respecte 

5. Participació 

6. Inclusió 
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Acollida 

  

 

Establir en el Pla d'acció tutorial 

mesures i activitats per a l'acollida de 

l'alumnat.  

Recull d'actuacions 

en el PAT de cada 

cicle. 

Coordinadores de cicle PAT elaborat al mes de juny 

del 2020 

 Establir un company guia dels nous 

alumnes per facilitar la seva acollida.  

Tutoria entre iguals. Tutores/s Acció inclosa en el PAT. 

Cada vegada que la situació 

ho requereixi. 

 Incorporar el caràcter acollidor del 

centre en el projecte educatiu i la resta 

de documents del centre.  

  

Recollir en el PEC i 

altres documents de 

centre el caràcter 

acollidor de l'escola. 

Equip directiu Revisió en la MAC de cada 

curs 

 Informar dels recursos de l'entorn als 

professionals que s'incorporen al centre 

(centre de recursos, biblioteques, 

serveis socials, etc.). 

Pla d'Acollida de 

centre 

Cap d'Estudis Revisió en la MAC de cada 

curs 

Preveure el dia d'incorporació dels 

nous alumnes per tal que sigui el tutor 

del seu grup qui faci l'acollida.  

Accions recollides en 

el Pla d'acollada de 

centre 

Directora Acció inclosa en el PAT. 

Cada vegada que la situació 

ho requereixi. 
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 

 

 

 

 

Acollida 

  

 

Preveure una activitat a realitzar el dia 

d'incorporació del nou alumnat (tant a 

l'inici com a qualsevol moment del 

curs) que faciliti la seva participació i 

integració en el grup classe. 

Activitats previstes en 

el PAT de cada cicle 

Coordinadores de cicle Acció inclosa en el PAT. 

Cada vegada que la situació 

ho requereixi. 

Tenir previst el material necessari, lloc 

on seure, company/a, informació 

pràctica a facilitar, etc. el dia 

d'incorporació de nou alumnat.  

Mobiliari i material 

escolar. 

Tutores/s Acció inclosa en el PAT. 

Cada vegada que la situació 

ho requereixi. 

Treballar amb el grup, si escau, els trets 

identitaris del nou alumnat per tal de 

valorar i respectar la diversitat i trobar 

punts compartits. 

Activitats incloses 

dins el PAT de cada 

cicle 

Coordinadores de cicle Acció inclosa en el PAT. 

Cada vegada que la 

situació ho requereixi. 

 

 

Educació 

intercultural 

  

Comprovar que els materials educatius 

utilitzats estiguin lliures d'estereotips i 

prejudicis.  

  

Acció que cal fer 

cada vegada que 

arriba un material al 

centre 

Equip docent Acció inclosa en el PAT. 

Cada vegada que la 

situació ho requereixi. 

Fer present a l‘aula la varietat de 

llengües d'origen i utilitzar-les com un 

recurs lingüístic per al treball curricular.  

Activitats recollides 

en el PAT de cicle 

Coordinadores de cicle Acció inclosa en el PAT. 
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

  

 

 

 

 

 

 

 

Educació 

intercultural 

  

 

Fer ús de mètodes d'aprenentatge 

cooperatiu i aprenentatge dialògic per 

facilitar la relació i el coneixement 

mutu.  

  

Implementació de 

metodologies 

globalitzadores en 

totes les àrees del 

currículum 

Equip impulsor Valoració en la MAC de 

cada curs 

Intervenir de manera immediata i amb 

fermesa per eradicar actituds i 

expressions discriminatòries i reaccionar 

davant qualsevol acte de racisme o 

xenofòbia.  

Tolerància zero. 

Us de les NOFC del 

centre 

Equip docent  Cada vegada que sigui 

necessari 

  

Promoure accions de servei comunitari 

des del currículum per facilitar 

l'arrelament al territori de tot l'alumnat.  

  

Accions vinculades 

als diferents projectes 

que tenen 

repercussió en el 

poble. 

Equip docent Valoració en la MAC de 

cada curs 

Promoure, amb l'administració local, la 

participació de tot l'alumnat en el teixit 

educatiu de l'entorn.  

  

Activitats incloses 

dins el PEE. 

Promoure 

l'educació 360 a 

nivell municipal 

Directora Valoració en la MAC de 

cada curs 
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 

Educació 

intercultural 

Utilitzar canals de comunicació per 

compartir amb la comunitat escolar les 

experiències que es duen a terme en el 

centre.  

  

Pàgina web del 

centre, Twitter, App 

del centre, Grups de 

WhatsApp de les 

classes 

Equip directiu Valoració en la MAC de 

cada curs 

 

 

Gestió i resolució 

positiva dels 

conflictes 

  

 

Coordinar-se a nivell d'equip docent 

respecte a les actuacions i les 

estratègies a dur a terme a l'aula.  

Coordinacions de 

cicle. 

Sessions d'avaluació 

Equip directiu Valoració en la MAC de 

cada curs 

 Crear un espai de reflexió compartida 

docent - alumne per tractar les 

situacions conflictives que es donen a 

l'aula.  

  

Espai de reflexió 

compartida docent - 

alumne en el 

moment que es 

dóna la situació 

conflictiva. 

Equip docent Tutories individualitzades 

previstes en la planificació 

de l’alumnat 
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 

 

 

 

 

 

 

Gestió i resolució 

positiva dels 

conflictes 

Difondre les NOFC, mitjançant diferents 

formats, a tots els membres de la 

comunitat escolar per tal de garantir el 

bon funcionament del centre.  

  

Fer difusió de les 

NOFC mitjançant la 

pàgina web del 

centre. 

Explicar-les a 

l'alumnat i a les 

famílies.  

Equip directiu En finalitzar el curs 19/20 

Donar a conèixer a les famílies les 

Normes d'organització i funcionament 

de centre (NOFC) i les conseqüències 

previstes pel seu incompliment 

(mesures correctores i sancions).  

Difusió en la pàgina 

web del centre 

Equip directiu En finalitzar el curs 19/20 

Incloure en les NOFC que les mesures 

sancionadores vagin acompanyades 

de mesures educatives i/o d'utilitat 

social per al centre.  

  

Les NOFC contenen 

la gradació de 

mesures 

sancionadores en 

funció de la gravetat 

i la reiteració de 

l'acció 

Directora En finalitzar el curs 19/20 
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 

 

 

 

 

Gestió i resolució 

positiva dels 

conflictes 

Mantenir una postura de tolerància 

zero davant qualsevol tipus d'agressió 

(verbal, no verbal, etc.) o conducta 

violenta.  

Mesura inclosa en les 

NOFC del centre 

Equip docent Cada vegada que sigui 

necessari 

Organitzar a les sessions de tutoria 

assemblees de grup, per tal que tot 

l'alumnat participi en la gestió dels 

conflictes.  

Activitats incloses en 

el PAT de cada cicle 

Equip docent Sessions d’assemblea 

previstes en la planificació 

de l’alumnat 

Recollir informació i comunicar-se amb 

les famílies d'alumnes implicats en 

conflictes lleus o que tinguin conductes 

disruptives per tal de fer-les copartíceps 

en la seva gestió i resolució.  

Tutories amb famílies Equip docent Cada vegada que sigui 

necessari 

 

Educar en el 

respecte 

Desenvolupar, des de les diferents 

àrees, activitats curriculars que 

impliquin el respecte a l'expressió 

d'idees i opinions dels companys/es 

(debats, exposicions orals, etc.) 

Recollir en el PEC i 

altres documents de 

centre el caràcter de 

respecte de l'escola. 

Equip docent Valoració en la MAC de 

cada curs 
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educar en el 

respecte 

Dissenyar en el pla d'acció tutorial 

activitats que fomentin el diàleg, el 

respecte i la valoració de les diverses 

opinions i creences.  

Activitats incloses en 

el PAT de cada cicle 

Coordinadores de cicle Valoració en la MAC de 

cada curs 

Fer ús de mètodes d'aprenentatge 

cooperatiu (treball d'investigació, 

ensenyament recíproc, aprenentatge 

entre iguals, projectes compartits, etc.) 

per potenciar el valor del respecte 

entre tots els membres del grup.  

Recollir en el PEC i 

altres documents de 

centre el treball amb 

metodologies 

globalitzades  

Equip directiu Valoració en la MAC de 

cada curs 

Fomentar la tutoria entre iguals per 

educar en el respecte.  

Activitats incloses en 

el PAT de cada cicle 

Equip docent Valoració en la MAC de 

cada curs 

Implicar la comunitat escolar en la 

cura i manteniment de les instal·lacions 

del centre.  

Borsa de famílies Equip directiu Valoració en la MAC de 

cada curs 

Participar en projectes de coneixement 

i divulgació del patrimoni històric i 

cultural per aprendre a valorar-lo i 

respectar-lo.  

Museu de Lleida 

GIP UdL 

Patrimoni del Segrià 

Equip directiu  Valoració en la MAC de 

cada curs 
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 

 

 

 

 

 

Educar en el 

respecte 

Participar en projectes per despertar el 

valor del respecte a l'entorn i el 

compromís cívic en el nostre alumnat 

(campanyes de sostenibilitat, 

mediambientals, de reutilització i 

reciclatge de materials, campanyes de 

reducció del consum energètic, etc.).  

Planificació dels 

projectes 

d’aprenentatge de 

les aules 

Comissió de medi 

ambient 

Comissió de Convivència 

 Valoració en la MAC de 

cada curs 

Promoure amb l'administració local la 

participació de l'alumnat en el teixit 

educatiu del territori.  

Coordinacions amb 

la regidoria 

d’educació de 

l’ajuntament 

Directora   Valoració en la MAC de 

cada curs 

Utilitzar les reunions o assemblees de 

l'alumnat per promocionar el respecte 

com a valor bàsic per a la 

convivència.  

Assemblees de 

delegats i delegades 

Equip docent  Valoració en la MAC de 

cada curs 

  

Participació 

Afavorir la participació de l'alumnat en 

la vida del centre creant comissions, 

equips de treball, juntes de delegats, 

etc.  

Assemblees d’aula 

Consell de delegats i 

delegades 

Equip docent Trobades setmanals a l’aula. 

Trobades mensuals del 

consell de delegats/des 
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 

 

 

 

 

 

 

Participació 

 

Donar a conèixer a les famílies i 

l'alumnat les associacions juvenils i 

entitats de lleure de l'entorn i orientar-

los per facilitar la seva participació.  

Coordinacions amb 

l’AMPA i la regidoria 

d’educació de 

l’ajuntament 

Directora 

Equip docent 

 Reunions inici de curs 

Tutories amb les famílies 

Fer participar a les entitats de l'entorn 

en projectes i activitats de centre.  

Coordinacions amb 

l’AMPA i la regidoria 

d’educació de 

l’ajuntament 

Directora 

 

Reunions bianuals 

Implicar l'alumnat en els processos 

d'avaluació i millora de les activitats 

realitzades en el centre (preparació de 

les juntes d'avaluació, valoració 

d'activitats no lectives, etc.) 

Consell de delegats i 

delegades 

Equip docent  Trobades mensuals 

Incloure, en el Pla d'acció tutorial, la 

corresponsabilitat de l'alumnat en la 

gestió i l'organització de l'aula. 

Activitats incloses en 

el PAT de cada cicle 

Coordinadores de cicle Valoració en la MAC de 

cada curs 
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 

 

 

 

Participació 

  

Recollir el caràcter participatiu del 

centre en el Projecte educatiu i en la 

resta de documents del centre.  

Recollir en el PEC i 

altres documents de 

centre el caràcter 

democràtic de 

l’escola  

Equip directiu Valoració en la MAC de 

cada curs 

Utilitzar canals de comunicació per 

compartir amb la comunitat escolar les 

experiències que es duen a terme en el 

centre.  

Pàgina web  

Twitter 

App  

Equip directiu  Actualització constant 

 

 

 

 

 

Inclusió 

Diversificar les formes d'avaluació per 

donar resposta a diversos estils 

d'aprenentatge.  

Recollir en el PEC i 

altres documents de 

centre l’avaluació 

com a procés de 

millora i 

aprenentatge  

Equip directiu Valoració en la MAC de 

cada curs 

Garantir, en les programacions 

curriculars, l'organització i els recursos 

necessaris per atendre tothom en 

funció de les seves destreses i 

capacitats.  

Recollir en el PEC i 

altres documents de 

centre el treball amb 

metodologies 

globalitzades  

Cap d’estudis Valoració en la MAC de 

cada curs 
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusió 

Incorporar els valors de l'escola 

inclusiva en el Projecte educatiu de 

centre.  

Recollir en el PEC i 

altres documents de 

centre el caràcter 

inclusiu de l’escola  

Equip directiu Valoració en la MAC de 

cada curs 

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.  

Activitats incloses en 

el PAT de cada cicle 

Coordinadores de cicle Valoració en la MAC de 

cada curs 

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.  

Coordinacions amb 

l’AMPA i la regidoria 

d’educació de 

l’ajuntament 

Directora 

 

Reunions bianuals 

Treballar coordinadament amb els 

serveis educatius en relació amb 

l'alumnat amb necessitats educatives 

especials (CRP, EAP, ELIC, CREDA, 

CREDV, etc.).  

Sessions de 

coordinació 

Cap d’estudis   Setmanalment  

https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.qp6t7mk9nw57
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6. INDICADORS 

 

Objectiu específic Indicadors 

Dinamitzar la comissió de 

convivència. 

 Relació de coordinacions efectuades. 

Potenciar les competències 

socioemocionals. 

  

 Inclusió en el Pla d'acció tutorial 

d'actuacions per desenvolupar les 

competències socioemocionals de 

l'alumnat 

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 

Potenciar la competència social i 

ciutadana de l'alumnat. 

  

 Inclusió en l'acció tutorial d'accions 

orientades a potenciar l'anàlisi crítica i 

la presa de decisions 

Educar en el valor de la norma i 

potenciar la participació de 

l'alumnat en la seva elaboració. 

  

 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 

Garantir l'òptima incorporació dels 

nous membres de la comunitat 

escolar. 

  

 Existència de protocols d'acollida de 

qualsevol membre de la comunitat 

escolar (alumnat, famílies, professorat, 

PAS, etc. 

 Existència d'un protocol específic per 

a l'acollida de l'alumnat nouvingut i les 

seves famílies 

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 
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Objectiu específic Indicadors 

Potenciar l'educació intercultural. 

  

 Incorporació de la perspectiva 

intercultural a les àrees o matèries del 

currículum 

Promoure la participació de 

l'alumnat en les activitats 

complementàries, extraescolars i 

de lleure educatiu de l'entorn. 

  

 Percentatge d'alumnes que realitzen 

activitats complementàries en el 

centre educatiu 

 Percentatge d'alumnes que realitzen 

activitats extraescolars en el centre 

educatiu 

Participar en iniciatives i projectes 

compromesos en la cultura per a la 

pau. 

 Relació d'iniciatives en les quals 

participa el centre 

  

Elaborar una estructura 

organitzativa i una gestió de 

recursos que afavoreixin la 

convivència i el clima escolar. 

  

Existència d'estratègies per promoure la 

tutoria entre iguals 

Existència de pautes d'organització dels 

espais per afavorir la convivència 

Existència d'espais de relació informal 

per als diferents col·lectius del centre 

Potenciar la participació de tots els 

sectors de la comunitat escolar 

com a element bàsic per garantir 

la convivència i el clima escolar. 

  

 Grau de participació de les famílies en 

l'elaboració dels projectes de centre 

Existència de coordinació periòdica 

de l'equip directiu amb l'AMPA 

 Grau de participació dels delegats i 

delegades en les comissions de centre 

Afavorir els canals de comunicació 

del centre educatiu com a 

elements facilitadors de la 

convivència i el clima escolar. 

  

 Relació d'eines i canals de 

comunicació del centre que 

afavoreixin la comunicació entre els 

diversos sectors de la comunitat 

escolar (correu electrònic, app) 

 Relació d'estratègies de projecció i 

comunicació externa del centre 

(revistes, webs, blocs, etc.) 
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