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PCONV 2. INFORME GLOBAL

1- DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ

DADES DEL CENTRE

Codi: 08060940
Nom: Rosa Oriol Anguera
Titularitat: Públic
Adreça: c. Marina, 26
Telèfon: 938435725
Adreça Electrònica: a8060940@xtec.cat

CONTEXTUALITZACIÓ

El CEIP Rosa Oriol és un centre educatiu de titularitat pública que depèn
directament del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i que
es va posar en funcionament el curs 2004/2005. L'escola es troba a la
població de Llicà d' Amunt - Vallès Oriental- en el barri de Ca l' Artigues a
uns tres quilometres del nucli urbà. Aquest barri i tots els que l' envolten
estan constituïts per cases unifamiliars on viuen majoritàriament parelles
entre 30 i 50 anys pertanyents al que es podria considerar classe mitja, amb
una mitjana de dos fills per família. Són famílies nouvingudes provinents del
cinturó metropolità de Barcelona i de les poblacions colindants.
Majoritàriament son famílies de procedència catalana però la llegua materna
majoritariament és el castellà. Les famílies provinents d' altres cultures
suposen un 2% del total de l' alumnat L'escola actualment, és un centre de
dues línies que compta amb 363 alumnes. Dades generals del centre: -Codi
de Centre: 08060940 -Nom del Centre: Escola Rosa Oriol Anguera -Localitat:
Llicà d´Amunt -Tipus de centre: C2 -Número de grups del Centre: 18 -
Número d´edificis: 1 -Adreca: Carrer Marina, 26-30 -Telèfon: 93-843-57-25 -
Correu electrònic del centre: a8060940@xtec.cat -Horari del centre: de 08:30
a 17:oo h

 

2- DIAGNOSI- RESULTATS

3- OBJECTIUS

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

1.1 Sensibilitzar la comunitat escolar de la necessitat 
d'elaborar un Projecte de convivència amb la 
implicació i el compromís de tots els agents 
educatius.
 
1.2 Elaborar una diagnosi participativa sobre la 
situació de la convivència en el centre.
 
1.3 Crear els espais necessaris per afavorir la 
participació dels diferents sectors de la comunitat en 
l'elaboració del projecte.
 
1.5 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.
 
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.
 

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
 

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.
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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. 

5.1 Participar en iniciatives i projectes compromesos 
en la cultura per a la pau.
 
5.2 Formar les persones perquè siguin capaces 
d'informar-se, entendre i analitzar críticament 
situacions de conflicte social, de violència i de pau.
 
5.3 Elaborar una estructura organitzativa i una gestió 
de recursos que afavoreixin la convivència i el clima 
escolar.
 
5.4 Potenciar la participació de tots els sectors de la 
comunitat escolar com a element bàsic per garantir la
convivència i el clima escolar.
 
5.5 Afavorir els canals de comunicació del centre 
educatiu com a elements facilitadors de la 
convivència i el clima escolar.
 

4- ACTUACIONS PREVISTES

1. Valors i actituds

Temes

1 - Coeducació
2 - Educació per la pau
3 - Educació socioemocional
4 - Educar en el respecte
5 - Educar en la gestió positiva dels conflictes
6 - Educar en l'esforç i la responsabilitat
7 - Inclusió

Coeducació

Actuacions
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Centre  Aplicar els protocols de prevenció, detecció i intervenció enfront
situacions d'odi i discriminació i el d'assetjament escolar a 
persones LGBTI en cas de conflicte greu amb l'alumnat per 
motius d'identitat de gènere, expressió de gènere o orientació 
afectivosexual.Aplicar el protocol de prevenció, detecció i 
intervenció enfront conductes d'odi i discriminació en cas de 
conflicte greu amb l'alumnat en l'àmbit de la coeducació i la 
violència masclista o homòfoba. Recurs D2
 
 Establir propostes d'actuacions específiques per tractar 
situacions de conflicte de caràcter sexista u homòfob. Recurs 
E6
 
 Generar espais que facilitin el suport entre iguals. Recurs E3
 
 Impulsar la implementació de programes que promoguin la 
igualtat de gènere. Recurs E2
 
 Programar accions preventives establertes en els protocols per 
a la millora de la convivència. Recurs D3 
 
 Promoure la gestió positiva de situacions de conflicte 
vinculades a comportaments i actituds de caràcter sexista, 
d'identitat de gènere, expressió de gènere o orientació 
afectivosexual. Recurs E1
 
 Promoure nous models de relació igualitaris entre dones i 
homes. Recurs E4
 

Entorn  Col•laborar en l'elaboració i desenvolupament de projectes que 
fomentin la igualtat d'oportunitats, el respecte a la diferència i la 
prevenció de la violència masclista i per motius d'orientació 
afectivosexual, identitat de gènere i expressió de gènere. 
Recurs B1
 
 Elaborar protocols d'actuació davant de conflictes produïts per 
violència de gènere o per motius d'orientació afectivosexual, 
identitat de gènere i expressió de gènere d'àmbit local. Recurs 
C3
 
 Promoure amb l'administració local la participació de tot 
l'alumnat en el teixit educatiu de l'entorn. Recurs C2
 

Educació per la pau

Actuacions

https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.ccbcz5n6wgsk
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.7nffdye1y2sq
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.7nffdye1y2sq
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.os7gl8heoujr
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.3bmdo4q6du2f
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.rbyx2tqlzm6n
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.n4j3ns4ib86q
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.4c38cecpun0b
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.i7k9kbxvqakl
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.xcc2nuc1rbq3
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.xcc2nuc1rbq3
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.3ojura6noumq
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Aula  Recollir en els continguts específics addicionals de la carta de 
compromís educatiu les mesures necessàries i els compromisos
entre família, tutor del centre i alumne (a partir del primer curs 
de l'educació secundària obligatòria o si es veu oportú, cicle 
superior d'educació primària) per estimular l'educació per la pau.
Recurs E3
 

Educació socioemocional

Actuacions
Centre  

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

Entorn  Col•laborar en l'elaboració i desenvolupament de projectes 
cívics i cooperatius amb altres centres de l'entorn. Recurs C1
 
 Convidar agents educatius de l'entorn a participar en les 
activitats formatives del centre. Recurs E5
 
 Coordinar-se amb les biblioteques municipals per potenciar les 
capacitats comunicatives (gust per la lectura, etc.) i el respecte 
per la diversitat lingüística (per exemple, l'activitat "conta 
contes"). Recurs E3
 
 Participar en projectes i activitats públiques, conjuntament amb 
altres centres, que desenvolupin la capacitat de comunicació de 
l'alumnat com un element d'interelació. Recurs C3
 
 Promoure i valorar la participació i implicació de l'alumnat en les
diferents entitats locals, culturals, esportives i cíviques. Recurs 
E1
 

Educar en el respecte

Actuacions

https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.ly2x2i88uj3o
https://docs.google.com/document/d/1uiwpKCxlbsPz-Qssj6iRMaoE85FUQ07ZGSY8vqfN1jM/edit#bookmark=kix.g5a9zmps6859
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.cvmzgy6z24er
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.fwyfzg2wumbm
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.f3e8grvwvo1s
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.rpx5mw1jl6an
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.8zztsvci35x1
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.8zztsvci35x1
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Centre  Aportar les experiències realitzades en el centre al voltant del 
respecte, especialment al professorat, als centres de la xarxa 
(seminaris de traspàs primària-secundària, reunions amb altres 
centres de l'entorn, espais virtuals, etc.). Recurs H2
 
 Seguir les instrucions establertes pel Departament 
d'Ensenyament per fer arribar les bones pràctiques que el 
centre realitza i que se'n faci difusió. Recurs H1
 

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 l'educació en el
respecte. Recurs H2
 
 Potenciar les sortides escolars des de cada àrea i el treball amb
altres centres per conèixer millor i respectar el nostre entorn. 
Recurs G2
 

Entorn  Col•laborar amb les entitats de l'entorn per promoure accions 
de servei comunitari. Recurs D2
 

 Col•laborar en l'elaboració i desenvolupament de projectes 
solidaris i cooperatius amb altres centres de l'entorn. Recurs B1
 
 Desenvolupar actuacions que propiciïn el respecte i el bon ús 
dels espais públics al voltant dels centres escolars (campanyes 
locals de recollida de deixalles, manteniment de jardins, 
apadrinament d'escultures, etc.). Recurs C4
 
 Intercanviar experiències i estratègies al voltant del respecte a 
l'entorn natural, social i cultural. Recurs B3
 

Educar en la gestió positiva dels conflictes

Actuacions

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.9yuza6tgk0gl
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.x44o6j661v2g
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.qvtizl06nd0
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.ch1ei6jqx7ly
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.3s0zogcmmas
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.8v0y6inmnsaq
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.xl3zazhqv53k
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.k1x6x6u9fqcx
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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.
 (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 H3
 
 Impulsar l'intercanvi d'experiències en relació amb l'educació de
la gestió positiva dels conflictes i mediació entre els diferents 
equips docents. Recurs H1
 
 Incloure la valoració de les actuacions destinades a educar en 
la gestió positiva del conflicte i del servei de mediació en la 
memòria anual, elaborant, si escau, propostes de millora. 
Recurs I2
 

Entorn  Conèixer els recursos del territori en relació a l'educació en la 
gestió positiva dels conflictes. Recurs E1
 
 Impulsar l'intercanvi d'experiències en relació a l'educació en la 
gestió positiva del conflicte entre els centres educatius d'un 
territori. Recurs B1
 
 Utilitzar la carta de compromís educatiu per promoure la 
corresponsabilitat de les famílies en l'educació en la gestió i 
resolució positiva dels conflictes dels seus fills i filles. Recurs A4
 

Educar en l'esforç i la responsabilitat

Actuacions

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.gy4hbwcjt318
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.slvqgg6j1hks
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.yrik2ytow3ct
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.p84znhney83y
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.1fem59rieopq
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.a8ug2rjr1ke3
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Centre Incorporar els valors de l'esforc i la responsabilitat en el Projecte
educatiu com a elements bàsics per a l'èxit educatiu.
 (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, etc. Recurs E2
 
 Incloure la valoració de les actuacions realitzades per promoure
l'esforc i la responsabilitat en la memòria anual, elaborant, si 
escau, propostes de millora. Recurs F2
 
 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 E1
 
 Utilitzar canals de comunicació per compartir amb la comunitat 
escolar les experiències que es duen a terme en el centre. 
Recurs E3
 

Entorn  Col•laborar amb les entitats de l'entorn per promoure accions 
de servei comunitari. Recurs D2
 

 Col•laborar en l'elaboració i desenvolupament de projectes 
solidaris i compromís cívic amb altres centres de l'entorn. 
Recurs B1
 
 Intercanviar experiències i estratègies al voltant de la solidaritat 
i el compromís cívic. Recurs B2
 
 Promoure, amb l'administració local, projectes comunitaris 
(Plans educatius d'entorn o altres projectes socioeducatius). 
Recurs C1
 

Inclusió

Actuacions
Entorn  Col•laborar amb els centres de l'entorn en l'elaboració i 

desenvolupament de projectes (de caire artístic, musical, cívic, 
etc.) que fomentin la inclusió, la igualtat d'oportunitats i el 
respecte a la diversitat. Recurs B1
 
 Intercanviar experiències i estratègies al voltant de l'educació 
inclusiva. Recurs B2
 

https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.ao6uxe8k2oo2
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.yujxietuoiby
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.dile7hhq6e3m
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.eoiny78uwdlm
https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark=kix.xvdwscrfonso
https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark=kix.kf28j8ovma48
https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark=kix.z2qzyb842yxu
https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark=kix.tyfonb1gk5sw
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.8jymvqtzwjgk
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.g7waoido7wzv
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Coeducació  Aplicar els protocols de prevenció, 

detecció i intervenció enfront 
situacions d'odi i discriminació i el 
d'assetjament escolar a persones 
LGBTI en cas de conflicte greu amb
l'alumnat per motius d'identitat de 
gènere, expressió de gènere o 
orientació afectivosexual.Aplicar el 
protocol de prevenció, detecció i 
intervenció enfront conductes d'odi i
discriminació en cas de conflicte 
greu amb l'alumnat en l'àmbit de la 
coeducació i la violència masclista o
homòfoba. Recurs D2
 

  

 Coeducació  Col•laborar en l'elaboració i 
desenvolupament de projectes que 
fomentin la igualtat d'oportunitats, el
respecte a la diferència i la 
prevenció de la violència masclista i
per motius d'orientació 
afectivosexual, identitat de gènere i 
expressió de gènere. Recurs B1
 

  

https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.ccbcz5n6wgsk
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.i7k9kbxvqakl


          Escola
          Rosa Oriol Anguera
 

06/02/2020

Pàg. 10

5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Coeducació  Elaborar protocols d'actuació 

davant de conflictes produïts per 
violència de gènere o per motius 
d'orientació afectivosexual, identitat 
de gènere i expressió de gènere 
d'àmbit local. Recurs C3
 

  

https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.xcc2nuc1rbq3
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Coeducació  Establir propostes d'actuacions 

específiques per tractar situacions 
de conflicte de caràcter sexista u 
homòfob. Recurs E6
 

-Concretar en el 
Projecte d´Acció 
Tutorial, les 
activitats que es 
realitzaran per 
fomentar l'educació
igualitària.-
Promocionar un 
llenguatge verbal i 
gràfic que tracti 
equitativament 
ambdós sexes. -
Utilitzar de manera 
no sexista dels 
espais educatius 
del centre. -Utilitzar
llibres de text i 
materials didàctics i
curriculars que 
promoguin un 
tracte no sexista. -
Incorporar als 
continguts 
curriculars de la 
perspectiva de 

Eva Llopis Del 15/10/2019 al 10/06/2019 

https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.7nffdye1y2sq
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
gènere, dels sabers
de les dones al 
llarg de la història i 
de les tasques de 
cura envers les 
persones i els 
espais 
indistintament per 
part d'ambdós 
sexes. -Constituir 
un entorn amable i 
segur perquè tant 
els alumnes com 
els professors 
puguin viure de 
manera natural la 
seva orientació 
sexual, identitat de 
gènere o expressió 
de gènere-
Potenciar una 
educació afectiva 
que afavoreixi la 
construcció d'una 
sexualitat positiva i 
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
saludable. -
Gestionar de 
manera positiva les
situacions de 
conflicte vinculades
a comportaments i 
actituds de caràcter
sexista o per motiu 
d'identitat de 
gènere o 
d'orientació 
afectivosexual. 

 Coeducació  Generar espais que facilitin el 
suport entre iguals. Recurs E3
 

  

 Coeducació  Impulsar la implementació de 
programes que promoguin la 
igualtat de gènere. Recurs E2
 

  

 Coeducació  Programar accions preventives 
establertes en els protocols per a la 
millora de la convivència. Recurs 
D3 
 

  

https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.os7gl8heoujr
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.3bmdo4q6du2f
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.rbyx2tqlzm6n
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.rbyx2tqlzm6n
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Coeducació  Promoure amb l'administració local 

la participació de tot l'alumnat en el 
teixit educatiu de l'entorn. Recurs 
C2
 

  

 Coeducació  Promoure la gestió positiva de 
situacions de conflicte vinculades a 
comportaments i actituds de 
caràcter sexista, d'identitat de 
gènere, expressió de gènere o 
orientació afectivosexual. Recurs 
E1
 

  

 Coeducació  Promoure nous models de relació 
igualitaris entre dones i homes. 
Recurs E4
 

  

https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.3ojura6noumq
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.3ojura6noumq
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.n4j3ns4ib86q
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.n4j3ns4ib86q
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.4c38cecpun0b
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educació per la pau  Recollir en els continguts específics

addicionals de la carta de 
compromís educatiu les mesures 
necessàries i els compromisos 
entre família, tutor del centre i 
alumne (a partir del primer curs de 
l'educació secundària obligatòria o 
si es veu oportú, cicle superior 
d'educació primària) per estimular 
l'educació per la pau. Recurs E3
 

  

 Educació 
socioemocional

 

 (Centre)

Eva Llopis Del 10/09/2019 al 10/06/2020 

 Educació 
socioemocional

 Col•laborar en l'elaboració i 
desenvolupament de projectes 
cívics i cooperatius amb altres 
centres de l'entorn. Recurs C1
 

  

 Educació 
socioemocional

 Convidar agents educatius de 
l'entorn a participar en les activitats 
formatives del centre. Recurs E5
 

  

https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.ly2x2i88uj3o
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.cvmzgy6z24er
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.fwyfzg2wumbm
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educació 
socioemocional

 Coordinar-se amb les biblioteques 
municipals per potenciar les 
capacitats comunicatives (gust per 
la lectura, etc.) i el respecte per la 
diversitat lingüística (per exemple, 
l'activitat "conta contes"). Recurs E3
 

  

 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
 

 Tot el claustre Del 10/09/2019 al 10/06/2020 

 Educació 
socioemocional

 Participar en projectes i activitats 
públiques, conjuntament amb altres 
centres, que desenvolupin la 
capacitat de comunicació de 
l'alumnat com un element 
d'interelació. Recurs C3
 

  

 Educació 
socioemocional

 Promoure i valorar la participació i 
implicació de l'alumnat en les 
diferents entitats locals, culturals, 
esportives i cíviques. Recurs E1
 

  

https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.f3e8grvwvo1s
https://docs.google.com/document/d/1uiwpKCxlbsPz-Qssj6iRMaoE85FUQ07ZGSY8vqfN1jM/edit#bookmark=kix.g5a9zmps6859
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.rpx5mw1jl6an
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.8zztsvci35x1
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en el respecte  Aportar les experiències realitzades

en el centre al voltant del respecte, 
especialment al professorat, als 
centres de la xarxa (seminaris de 
traspàs primària-secundària, 
reunions amb altres centres de 
l'entorn, espais virtuals, etc.). 
Recurs H2
 

  

 Educar en el respecte  Col•laborar amb les entitats de 
l'entorn per promoure accions de 
servei comunitari. Recurs D2
 

  

 Educar en el respecte  Col•laborar en l'elaboració i 
desenvolupament de projectes 
solidaris i cooperatius amb altres 
centres de l'entorn. Recurs B1
 

  

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.9yuza6tgk0gl
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.3s0zogcmmas
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.8v0y6inmnsaq
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en el respecte  Desenvolupar actuacions que 

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

  

 Educar en el respecte  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 
l'educació en el respecte. Recurs 
H2
 

  

 Educar en el respecte  Intercanviar experiències i 
estratègies al voltant del respecte a 
l'entorn natural, social i cultural. 
Recurs B3
 

  

https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.xl3zazhqv53k
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.qvtizl06nd0
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.qvtizl06nd0
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.k1x6x6u9fqcx
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en el respecte  Potenciar les sortides escolars des 

de cada àrea i el treball amb altres 
centres per conèixer millor i 
respectar el nostre entorn. Recurs 
G2
 

  

 Educar en el respecte  Seguir les instrucions establertes 
pel Departament d'Ensenyament 
per fer arribar les bones pràctiques 
que el centre realitza i que se'n faci 
difusió. Recurs H1
 

Incloure en el 
Projecte educatiu 
de centre el 
respecte i el 
reconeixement de 
la pluralitat de 
creences i 
opinions, i la 
necessitat d'evitar 
qualsevol tipus de 
discriminació per 
motius d'origen, 
sexe o altra 
condició.-Promoure
des del currículum 
accions de servei 
comunitari que 
afavoreixen el 
respecte i la cura 
de l'entorn.

Eva Llopis Del 10/09/2019 al 10/06/2020 

https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.ch1ei6jqx7ly
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.ch1ei6jqx7ly
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.x44o6j661v2g
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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.
 (Centre)

Eva Llopis Del 14/10/2019 al 11/05/2020 

 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. Recurs H3
 

-Impulsar 
l'intercanvi 
d'experiències en 
relació amb 
l'educació de la 
gestió positiva dels 
conflictes i 
mediació entre els 
diferents equips 
docents.- 

Eva Llopis Del 10/09/2019 al 10/06/2020 

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Conèixer els recursos del territori 
en relació a l'educació en la gestió 
positiva dels conflictes. Recurs E1
 

  

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.gy4hbwcjt318
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.p84znhney83y
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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. 
Recurs B1
 

  

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Impulsar l'intercanvi d'experiències 
en relació amb l'educació de la 
gestió positiva dels conflictes i 
mediació entre els diferents equips 
docents. Recurs H1
 

-Incloure activitats 
relacionades amb 
l'educació en la 
gestió positiva del 
conflicte i la cultura 
de mediació en el 
pla d'acció tutorial.

Eva Llopis Del 10/09/2019 al 10/06/2020 

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Incloure la valoració de les 
actuacions destinades a educar en 
la gestió positiva del conflicte i del 
servei de mediació en la memòria 
anual, elaborant, si escau, 
propostes de millora. Recurs I2
 

  

https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.1fem59rieopq
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.slvqgg6j1hks
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.yrik2ytow3ct
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5- PLANIFICACIÓ

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

 Utilitzar la carta de compromís 
educatiu per promoure la 
corresponsabilitat de les famílies en
l'educació en la gestió i resolució 
positiva dels conflictes dels seus 
fills i filles. Recurs A4
 

  

 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.
 (Centre)

Eva Llopis Del 14/10/2019 al 11/05/2020 

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Aportar les experiències que es 
duen a terme en el centre als 
seminaris de traspàs primària-
secundària, reunions amb altres 
centres de l'entorn, etc. Recurs E2
 

  

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Col•laborar amb les entitats de 
l'entorn per promoure accions de 
servei comunitari. Recurs D2
 

  

https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.a8ug2rjr1ke3
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.ao6uxe8k2oo2
https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark=kix.xvdwscrfonso
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5- PLANIFICACIÓ

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

 Col•laborar en l'elaboració i 
desenvolupament de projectes 
solidaris i compromís cívic amb 
altres centres de l'entorn. Recurs B1
 

  

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Incloure la valoració de les 
actuacions realitzades per 
promoure l'esforc i la responsabilitat
en la memòria anual, elaborant, si 
escau, propostes de millora. Recurs
F2
 

  

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Intercanviar experiències i 
estratègies al voltant de la 
solidaritat i el compromís cívic. 
Recurs B2
 

  

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Promoure, amb l'administració 
local, projectes comunitaris (Plans 
educatius d'entorn o altres projectes
socioeducatius). Recurs C1
 

  

https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark=kix.kf28j8ovma48
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.yujxietuoiby
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.yujxietuoiby
https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark=kix.z2qzyb842yxu
https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark=kix.tyfonb1gk5sw
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5- PLANIFICACIÓ

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

 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 E1
 

  

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Utilitzar canals de comunicació per 
compartir amb la comunitat escolar 
les experiències que es duen a 
terme en el centre. Recurs E3
 

  

 Inclusió  Col•laborar amb els centres de 
l'entorn en l'elaboració i 
desenvolupament de projectes (de 
caire artístic, musical, cívic, etc.) 
que fomentin la inclusió, la igualtat 
d'oportunitats i el respecte a la 
diversitat. Recurs B1
 

  

 Inclusió  Intercanviar experiències i 
estratègies al voltant de l'educació 
inclusiva. Recurs B2
 

  

https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.dile7hhq6e3m
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.eoiny78uwdlm
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.8jymvqtzwjgk
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.g7waoido7wzv
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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
1.1 Sensibilitzar la comunitat 
escolar de la necessitat d'elaborar 
un Projecte de convivència amb la 
implicació i el compromís de tots 
els agents educatius.
 

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

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

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

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

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

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• Cursos en
els quals es desenvolupen accions per 
formar en competència socioemocional
 

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

• Inclusió en el Pla d'acció tutorial 
d'actuacions per treballar la gestió 
positiva dels conflictes• Relació 
d'estratègies del centre que afavoreixen 
la gestió positiva dels conflictes (racó de 
diàleg, servei de mediació, tutoria 
compartida, pràctiques restauratives, 
etc.)
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7- INDICADORS

Objectiu específic Indicadors
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
 

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
 

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
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7- INDICADORS

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

• Relació d'estratègies metodològiques a 
l'aula que afavoreixen la interrelació dels 
alumnes• Relació d'accions orientades a 
fomentar el coneixement mutu• Relació 
d'accions per visibilitzar les diferents 
cultures existents al centre• Existència 
d'una orientació acadèmica i professional
no estereotipada per raons de gènere, 
origen o altres condicions personals i/o 
socials• Existència d'unes pautes d'ús de
llenguatge inclusiu que donin el mateix 
protagonisme a tot l'alumnat
 

3.5 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
 

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

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

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

• Relació d'iniciatives en les quals 
participa el centre
 

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
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Objectiu específic Indicadors
5.3 Elaborar una estructura 
organitzativa i una gestió de 
recursos que afavoreixin la 
convivència i el clima escolar.
 

• Existència de mesures per a l'acció 
tutorial compartida dins els equips 
docents (cotutories, tutors referents,etc.)•
Existència d'estratègies per promoure la 
tutoria entre iguals• Existència de pautes 
d'organització dels espais per afavorir la 
convivència• Existència d'espais de 
relació informal per als diferents 
col.lectius del centre
 

5.4 Potenciar la participació de tots 
els sectors de la comunitat escolar 
com a element bàsic per garantir la 
convivència i el clima escolar.
 

• Existència de comissions mixtes 
integrades per membres dels diferents 
sectors de la comunitat escolar• Grau de 
participació de les famílies en l'elaboració
dels projectes de centre• Existència d'un 
perfil dels delegats i delegades que es 
contempli en el procés d'elecció• 
Existència de coordinació periòdica de 
l'equip directiu amb l'AMPA• Participació 
de l'AMPA en els processos d'acollida de
les famílies• Existència d'associacions 
d'alumnes i exalumnes• Grau de 
participació dels delegats i delegades en 
les comissions de centre
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Objectiu específic Indicadors
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.)
 


