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1.-INTRODUCCIÓ 

 
En el marc d'una societat tecnològicament complexa, culturalment diversa, 

socialment líquida i econòmicament desequilibrada amb canvis permanents, 

importants moviments migratoris i noves i preocupants formes d'exclusió, 

entenem la convivència, no la simple coexistència, com la necessària relació 

entre persones basada en xarxes de sentit compartit. L'escola és el reflex de la 

societat i, alhora, és un espai privilegiat on tots els ciutadans i ciutadanes 

adquireixen uns coneixements i uns hàbits de socialització i de relació amb els 

altres. Un dels seus objectius bàsics ha de ser ensenyar i aprendre a viure i 

conviure; ha de fomentar i liderar la convivència, tant a l’interior del centre 

educatiu com al seu entorn immediat 

El Projecte de convivència és l’instrument on es reflecteixen les accions que el 

centre escolar desenvolupa per capacitar tot l'alumnat i la resta de la comunitat 

educativa per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes. 

Les accions que s’hi proposen poden ser abordades des de nivells diferents 

(valors i actituds, resolució de conflictes i marc organitzatiu) i adreçades a l'aula, 

al centre o a l'entorn, amb el benentès que la permeabilitat entre aquests tres 

àmbits d’intervenció afavoreix la transferència d’aprenentatges, valors, creences, 

actituds i hàbits relacionals. També recull els mecanismes que el centre estableix 

a l'hora de resoldre els conflictes i de crear una atmosfera de treball i de 

convivència segura i saludable. 

El Projecte de convivència té com a missió contribuir a l’èxit personal, acadèmic, 

social i de tot l’alumnat. 
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2.-NORMATIVA 

 
Normativa general: 

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

l’obligatorietat que tots els centres elaborin un Pla de convivència i l’incloguin dins 

el Projecte educatiu de centre. 

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

educativa, determina a l’article 124.1 que els centres inclouran a la programació 

general anual el seu pla de convivència i totes aquelles actuacions i activitats 

programades per al foment de la convivència escolar. 

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

l’aprenentatge de la convivència és un element fonamental del procés educatiu i 

així ho ha d’expressar el projecte educatiu de cada centre. Els centres han 

d’establir mesures de promoció de la convivència. 

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

l’article 23.2 que les normes d’organització i funcionament del centre han 

d’incorporar les mesures de promoció de la convivència establertes en el centre. 

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

de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya, reforça 

el caràcter educatiu que han de tenir els processos i les accions que 

s'emprenguin, tant per prevenir com per corregir conductes inadequades. A 

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

convivència. 

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

la implementació del Projecte de convivència en els centres educatius dins el 

marc del Projecte educatiu de centre, determina que els centres educatius del 

Servei d’Educació de Catalunya han de tenir implementat el Projecte de 

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

anys a partir de la data de publicació. 



PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 

Escola Sant Sadurní 

4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.-DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ 

 
DADES DEL CENTRE 

 
Codi: 

 
08022057 

Nom: Sant Sadurní 
Titularitat: Públic 
Adreça: pl. de la Font, 5 
Telèfon: 935686074 

Adreça Electrònica: a8022057@xtec.cat 

CONTEXTUALITZACIÓ 

 
L'escola Sant Sadurní està situada al bell mig del poble, tot i que la seva 
primera ubicació, per tractar-se de l'escola més antiga de Montornès, va ser 
a la placa Joaquim Mir, just al costat de l'església. Es tracta d'un centre d'una 
línia, dividit en dos edificis, separats pel carrer Jaume Balmes (edifici de 
parvulari i primària). Això comporta que els alumnes de parvulari han de 
creuar el carrer per poder dur a terme les activitats d'informàtica, 
psicomotricitat, activitats extraescolars i per fer ús del menjador. 
Montornès del Vallès és a la comarca del Vallès Oriental, a 25 Km de la 
ciutat de Barcelona   i a 8 km de la capital vallesana, Granollers. S'estén per 
la vall baixa del riu Mogent fins prop de la seva confluència amb el riu 
Congost.Montornès del Vallès té 16.393 habitants empadronats a 2019.La 
població va créixer de manera accentuada entre 1999 i 2009, però entre 
2009 i 2019 s'ha mantingut bastant estable. La piràmide de població de 
Montornès té una base més estreta que la part central. Aquesta composició 
és típica del món occidental, amb unes baixes taxes de natalitat i un 
envelliment accentuat i progressiu. De fet, l'edat mitjana ha passat dels 37,6 
anys a 2011 als 40,3 anys al 2019. La població estrangera de Montornès del 
Vallès és del 10,2%. L'evolució d'aquesta població va ser ascendent fins 
l'any 2008, amb una important davallada posterior i una lleugera recuperació 
entre 2017 i 2019 .La població estrangera de Montornès és inferior a la que 
enregistra la província, però una mica superior a la comarca del Vallès 
Oriental. La població nascuda a l'estranger és una mica superior (13,7%), 
donat que hi ha persones que es nacionalitzen i deixen de constar com a 
població estrangera. Pràcticament la meitat de la població estrangera de 
Montornès del Vallès és originària del Marroc. Aquest predomini tant 
important d'una nacionalitat genera dinàmiques comunitàries que marquen 
els   processos   d'integració.   La   resta   de   nacionalitats   són   molt   més 
minoritàries, destacant Gàmbia i Romania com a procedències, però per sota 

mailto:a8022057@xtec.cat
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dels 200 residents.Montornès del Vallès destaca per uns indicadors de renda 
una mica més baixos que a la província de Barcelona. En canvi, destaca per 
tenir un pressupost local per habitant elevat. L'atur a Montornès és 3 punts 
més alt que al conjunt de la província. Entre gener i maig de 2020, degut a la 
pandèmia COVID-19, observem com l'atur augmenta clarament tant a la 
província de Barcelona com a Montornès del Vallès, situant-se actualment en 
nivells de 2016. La llengua castellana és la predominant pel que fa al seu ús 
social. 
. 

 
 

4.-DIAGNOSI I RESULTATS 

 
Absentisme 

Punts molt forts 

1. Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme 
actuacions concretes per combatre l'absentisme. 

2. Estimulem el compromís de l'alumnat en el propi procés educatiu per 

afavorir la seva assistència. 

3.  Incorporem el principi general del dret i el deure a l'escolarització en 
el Projecte Educatiu i a la resta de documents del centre. 

4. Sensibilitzem el claustre en la importància d'intervenir amb rapidesa i 
de forma coordinada davant situacions d'absentisme. 

 

Punts forts 

1. Afavorim un procés d'autoaprenentatge en relació amb l'absentisme. 

2. Desenvolupem estratègies i actuacions per intervenir davant 

situacions d'absentisme escolar. 

3. Disposem d'un protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre 

absentisme. 

4. Disposem de mecanismes àgils i eficaços per a la detecció i registre 
de les faltes d'assistència a classe. 

5. Impliquem les famílies per evitar situacions d'absentisme. 

6. Recollim en les NOFC una normativa clara i eficient referent a 
l'abordatge integral de l'absentisme. 
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7. Treballem la prevenció de l'absentisme. 

 
Punts febles 

1. Avaluem les mesures i actuacions realitzades en el centre per fer 
front als casos d'absentisme i ho recollim en la memòria anual del 
centre. 

2. Disposem d'estratègies concretes per implicar l'alumnat en la lluita 

contra l'absentisme. 

3. Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en la lluita 

contra l'absentisme. 

4. Disposem de mecanismes per a la prevenció de l'absentisme. 

5. Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i 

pràctiques sobre la gestió i el tractament dels casos d'absentisme. 

6. Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de 

l'entorn escolar per promoure una dimensió educativa de la seva 
activitat a favor de la convivència. 

7. Preveiem activitats d'acollida i adaptació per a l'alumnat que 

s'incorpora després d'un període d'absentisme. 

8. Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió i 

resolució de casos d'absentisme. 

 
 
 

Acollida 

Punts molt forts 

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

2. 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.). 

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

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

5. Preveiem una imatge acollidora del centre. 

 

Punts forts 

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

2. Establim propostes d'actuació específiques per realitzar l'acollida del 

professorat nou, PAS i d'altres professionals. 

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

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

5.  Preveiem actuacions per afavorir el coneixement mutu i facilitar la 

cohesió del grup. 

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

 

Punts febles 

1. Acompanyem les noves famílies en el coneixement de l'entorn i del 
seu funcionament. 

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

memòria anual del centre. 

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

en l'entorn social. 

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

l'alumnat. 

5. Disposem d'estratègies concretes per facilitar l'acollida de les 

famílies en l'àmbit de l'aula. 

7. Ens coordinem amb les entitats de l'entorn del centre per facilitar 
l'acollida dels nous membres de la comunitat escolar. 

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

9. Establim propostes d'actuació específiques per realitzar l'acollida de les 
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noves famílies. 

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

realitza. 

11. Tenim en compte els recursos de l'entorn per planificar l'acollida dels 

nous membres de la comunitat escolar. 

12. Tenim mecanismes específics per acollir l'alumnat nouvingut. 

13. 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. 

 
Coeducació 

Punts molt forts 

1. Potenciem la participació de tot l'alumnat en igualtat de condicions i 
d'oportunitats. 

2. Promovem la participació i la relació de tot l'alumnat de manera 

igualitària i lliure d'estereotips. 

 

Punts forts 

1. Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i 
actuacions per educar l'alumnat en el respecte i la no discriminació 
per raons de sexe, identitat de gènere, expressió de gènere o per 
orientació afectivosexual. 

2. Disposem d'una estructura organitzativa que afavoreix el treball de la 

coeducació en el centre. 

3. Ens coordinem amb les entitats de l'entorn per promoure la 
coeducació. 

4. Incorporem l'enfocament coeducatiu als continguts curriculars. 

5. Recollim i divulguem les bones pràctiques realitzades en coeducació. 

6. Sensibilitzem el claustre sobre la importància d'una acció educativa 
que potencien la igualtat d'oportunitats entre nois i noies. 

7. Implementem els protocols per a la millora de la convivència 
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elaborats pel Departament d'Educació. 

 
 

Punts febles 

1. Avaluem el funcionament dels processos i actuacions del projecte 
coeducatiu i ho recollim en la memòria anual del centre. 

2. Disposem d'estratègies per implicar les famílies en la necessitat del 
treball en la coeducació i en la prevenció de la violència masclista. 

3. Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme 

actuacions concretes per fomentar els valors de la igualtat de gènere 
i de les relacions igualitàries. 

4. Formem la comunitat escolar en coeducació, en la prevenció de la 
violència masclista o per raons d'identitat de gènere, expressió de 
gènere o orientació afectivosexual. 

5. Garantim un ús no sexista dels espais del centre. 

6. Incorporem la coeducació i la prevenció de la violència masclista o 

homòfoba als diferents documents de centre. 

7.   Participem en xarxes de centres que treballen en la coeducació i en 

la prevenció de la violència masclista o per motius d'orientació 
afectivosexual, identitat de gènere i expressió de gènere. 

8. Planifiquem estratègies de prevenció de les desigualtats de gènere i 

relacions d'abús de poder. 

9. Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els 

seus fills i filles en la coeducació i en la prevenció de la violència 
masclista o per motius d'orientació afectivosexual, identitat de gènere 
i expressió de gènere. 

 
 
 
 

 
Comunicació 
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Punts molt forts 

1. Recollim en els documents de centre la política educativa del centre. 

2. Sensibilitzem el claustre sobre la importància dels processos 
comunicatius en el centre educatiu. 

 

Punts forts 

1. Aprofitem els recursos de l'entorn. 

2. Disposem d'eines, estratègies i mecanismes de comunicació amb 
l'alumnat per afavorir el seu procés educatiu. 

3. Disposem d'espais i canals de comunicació adreçats a les famílies. 

4. Disposem d'espais i canals de comunicació amb les administracions 

locals. 

5. Disposem d'estratègies concretes d'aula per facilitar la comunicació 
amb les famílies. 

6. Disposem d'estratègies i mesures per projectar una imatge positiva 
del centre. 

7. Disposem de canals i espais de comunicació que permeten a la 
comunitat escolar expressar-se i compartir informació. 

8. Disposem de sistemes d'informació i comunicació digital. 

9. Fem de l'acció tutorial del grup un espai de comunicació de l'alumnat 
basat en el respecte i l'assertivitat. 

10. Fem de l'acció tutorial individual un espai de comunicació personal 
basat en el respecte mutu, la confiança i la complicitat. 

11. Fem de les reunions espais de comunicació efectius i d'aprenentatge 
organitzatiu. 

12. Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn la 

comunicació dins del Pla de Formació de centre. 

13. Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de la 
comunicació. 

 

Punts febles 
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1. Avaluem les mesures destinades a fomentar la comunicació i 
l'intercanvi d'informació entre la comunitat escolar i ho recollim en la 
memòria anual del centre. 

2. Disposem d'espais i canals de comunicació amb altres centres per 

intercanviar experiències i pràctiques. 

3. Potenciem les xarxes de suport entre iguals per facilitar la 

comunicació. 

 
Conflictes greus 

Punts molt forts 

1. Analitzem amb els alumnes els conflictes esdevinguts a l'aula per 
facilitar-ne un procés d'autoaprenentatge i aprendre de les seves 
errades. 

2. Desenvolupem estratègies per detectar qualsevol fet susceptible de 
ser considerat com a conflicte greu. 

3. Detectem els conflictes greus que esdevenen a l'aula. 
 

4. Analitzem i utilitzem estratègies de moldejament de la conducta, per 
evitar possibles conflictes a l’aula. 

5. Impliquem les famílies en la gestió i resolució dels conflictes greus 

amb l'alumnat, treballant conjuntament les tècniques més adients. 

6. Incorporem els principis i mesures que garanteixin una bona 

convivència en el centre al Projecte educatiu i a la resta de 
documents del centre. 

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

8. Recollim en les NOFC una normativa clara i eficient referent a les 
faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre. 

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

10. Treballem amb l'alumnat la prevenció i la gestió positiva dels 

conflictes a l'aula, fomentant l’empatia i el treball cooperatiu. 

11. Implementem els protocols d'àmbit convivencial elaborats pel 
Departament d'Educació, en cas de necessitat. 



PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 

Escola Sant Sadurní 

12 

 

 

 
 
 
 
 

Punts forts 

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

2. Disposem d'estratègies concretes per implicar el professorat i altres 
professionals en la resolució de conflictes greus amb l'alumnat. 

3. Disposem d'estratègies concretes per implicar l'alumnat en la 

resolució de conflictes greus. 

4. Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en la 
resolució dels conflictes greus amb l'alumnat. 

5. Ens coordinem amb l'administració local i altres agents territorials 
per dur a terme actuacions concretes per combatre situacions de risc 
i conflictes externs. 

6. Formem la comunitat educativa en tècniques i destreses de gestió i 

resolució de conflictes i autogestió de les emocions. 

 

Punts febles 

1. Avaluem les mesures i actuacions realitzades en el centre per fer 
front als casos de conflictes greus i ho recollim en la memòria anual 
del centre. 

2. Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i 
pràctiques sobre la gestió i el tractament dels conflictes greus. 

3. Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de 

l'entorn escolar per promoure accions que facilitin la convivència. 

4. Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió i 

resolució de casos de conflictes greus. 

 
 

Educació intercultural 

Punts molt forts 

1. Potenciem des de l'acció tutorial el reconeixement a les diferències 

individuals i la diversitat cultural. 

2. Promovem la inclusió a l'aula de tot l'alumnat. 
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3. Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació 
intercultural. 

 
4. Sensibilitzem a l’alumnat de la importància de les cultures. 

 

Punts forts 

1. Establim propostes d'actuacions específiques a l'alumnat per 

conèixer i respectar la diversitat social i cultural i per promoure les 
relacions interpersonals. 

2. Gestionem la diversitat de creences i manifestacions culturals de 

l'alumnat i les seves famílies i les aprofitem per enriquir a la resta 
d’alumnat 

3. Recollim l'educació intercultural en els documents del centre. 

4. Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els 
seus fills en el valor de la interculturalitat. 

 

Punts febles 

1. Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació intercultural i 

ho recollim en la memòria anual del centre. 

2. Coneixem i participem en xarxes de centres que promouen els valors 
de l'educació intercultural. 

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

4. Ens coordinem amb les entitats de l'entorn del centre per promoure 
l'educació intercultural. 

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

6. Participem en programes socioeducatius de l'entorn. 

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

perspectiva intercultural. 

8. Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de 
l'Educació Intercultural. 
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Educació per la pau 

Punts molt forts 

1. Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació per a la 
pau i els drets humans en els processos educatius. 

 

Punts forts 

1. Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i 
actuacions per educar en la pau i els drets humans. 

2. Estimulem el compromís personal de l'alumnat en els valors de 
l'educació per la pau. 

3. Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn la 

cultura de la pau i el coneixement dels drets humans. 

4.   Promovem accions i estratègies per fomentar l'educació per la pau i 

la divulgació dels drets humans entre els membres de la comunitat 
escolar. 

5. Recollim i difonem les bones pràctiques i els recursos utilitzats per 
promoure la cultura de la pau i els drets humans. 

6. Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els 
seus fills en la pau i el respecte als drets humans. 

7. Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen els valors 

convivencials. 

 
 
 

Punts febles 

1. Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació per la pau 
entre la comunitat escolar i ho recollim en la memòria anual del 
centre. 
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2. Coneixem i participem en xarxes de centres que fomentin la cultura 
de la pau i el respecte als drets humans. 

3. Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies a través 
de l'acció tutorial en l'educació per la pau. 

4. Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme 
actuacions concretes per fomentar la cultura de la pau i el respecte 
als drets humans entre l'alumnat. 

5. Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de 

l'entorn escolar per promoure l'educació per la pau. 

6.  Establim propostes d'actuació específiques per fomentar l'educació 
per la pau i els drets humans entre l'alumnat. 

7. Incorporem continguts d'educació per la pau en el currículum de les 
diverses àrees. 

8. Recollim en els documents de centre el valor de l'educació per la 
pau. 

 
Estructura i gestió de recursos 

Punts molt forts 

1. Apliquem criteris pedagògics en la confecció d'horaris que facilitin un 
bon clima de centre. 

2. Compartim, entre els docents, estratègies d'organització i 
funcionament. 

3. Disposem d'espais de comunicació a l'aula que afavoreixen al màxim 

una relació positiva. 

4. Fem partícip l'alumnat en la gestió i funcionament de l'aula. 

5. Organitzem els espais per afavorir un bon clima de centre. 

6. Organitzem l'aula en funció de les característiques de l'alumnat. 

7. Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'estructura i la 

gestió dels recursos pel bon clima del centre. 

8. Treballem les rutines organitzatives i convencionals a l'aula. 

 

Punts forts 



PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 

Escola Sant Sadurní 

16 

 

 

 
 
 
 
 

1. Avaluem la repercussió en el clima de centre de l'organització i 
gestió de centre i ho recollim en la memòria anual del centre. 

2. Establim processos de gestió del coneixement que afavoreixin la 

millora del funcionament del centre. 

3. Fomentem un lideratge positiu de l'alumnat en els processos 

d'aprenentatge. 

4. Fomentem un lideratge positiu del professorat. 

5. Formem la comunitat escolar en organització i gestió de centre. 

6. Formem part d'alguna xarxa educativa amb l'entorn. 

7. Potenciem espais i mecanismes de coordinació dels recursos 
humans. 

8. Preveiem espais reals i virtuals (TIC) per potenciar la participació 
entre els diferents sectors de la comunitat educativa i els agents 
educatius de l'entorn. 

9. Recollim en els documents del centre estratègies organitzatives que 

afavoreixin el clima de centre. 

 

Punts febles 

1. Alineem els nostres objectius i actuacions amb els dels projectes 

comunitaris existents en l'entorn. 

2. Impliquem la família en el funcionament de l'aula. 

3. Impliquem les famílies en el funcionament i gestió del centre i en els 

projectes educatius comunitaris. 

4. Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de 

l'organització i gestió dels recursos. 

5. Tenim un mapa de recursos de la zona educativa de l'entorn, 

difonem i orientem el seu ús. 

 
Gestió i resolució positiva dels conflictes 

Punts molt forts 

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



PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 

Escola Sant Sadurní 

17 

 

 

 
 
 
 
 

2. Detectem els conflictes que es donen a l'aula. 

3. Intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte. 

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

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

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

7. Utilitzem la mediació per a la gestió positiva dels conflictes. 

 

Punts forts 

1.  Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, actuacions concretes 
perquè l'alumnat gestioni els seus conflictes de manera positiva. 

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

3. Disposem de protocols, circuits i una estructura organitzativa que 

faciliten la gestió i resolució dels conflictes al centre. 

4. Ens coordinem amb les administracions locals per detectar, analitzar 

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

5. 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. 

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

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

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

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

1. Disposem d'estratègies concretes per implicar el professorat en la 

gestió i resolució de conflictes en l'àmbit de l'aula. 

2. Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en la 

gestió i resolució de conflictes en l'àmbit de l'aula. 

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

4. Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió 

positiva dels conflictes i la mediació. 

 

Punts molt febles 

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

2. Disposem d'un servei de mediació escolar. 

 
Educació socioemocional 

Punts molt forts 

1. Potenciem la competència comunicativa de l'alumnat. 

2. Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació 
socioemocional en els processos educatius. 

 

Punts forts 

3. Impliquem les famílies en la valoració de la comunicació com a eina 
per a la millora de les relacions intrapersonals i interpersonals. 

4. Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures i estratègies 

per educar emocionalment l'alumnat. 

5. Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures i estratègies 

per potenciar la competència social en l'alumnat. 

6. Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme 
actuacions concretes per fomentar l'educació socioemocional entre 
l'alumnat. 
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7. Establim propostes d'actuació específiques per fomentar els valors 
de l'educació socioemocional entre l'alumnat. 

8. Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potencïin 
l'educació socioemocional. 

9. Promovem accions i estratègies per fomentar l'educació 
socioemocional i la comunicació entre els membres de la comunitat 
escolar. 

10. Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de 

l'educació socioemocional. 

11. Treballem la competència comunicativa des de les diferents matèries 
curriculars de manera transversal. 

12. Utilitzem metodologies que afavoreixen els valors convivencials i 
l'educació socioemocional. 

 

Punts febles 

1. Recollim en els documents de centre la necessitat de treballar els 
valors de l'educació socioemocional. 

2. Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar 
socioemocionalment. 

3. Treballem l'educació socioemocional des de les diferents matèries 
curriculars de manera transversal. 

 

Punts molt febles 

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

5. Coneixem i participem en xarxes de centres que treballin els 

programa d'educació emocional i competència social. 

6. Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en 

l'educació socioemocional. 

7. Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de 
l'entorn escolar per promoure la millora de la competència social i de 
les relacions interpersonals. 
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Norma 

Punts molt forts 

1. Donem responsabilitat a l'alumnat en el compliment de la norma. 

2. Eduquem en el sentit de la norma. 

3. Elaborar les normes d'aula amb l'alumnat. 

4. Fem explícites aquelles normes tàcites de comportament entre 
l'alumnat que entorpeix el bon funcionament i el clima de convivència 
de l'aula (per exemple, l'encobriment d'actes no desitjables). 

5. Formem la comunitat escolar en organització i gestió de centres en 

relació amb el clima escolar. 

6. Tenim normes d'aula clares i concretes. 

7. Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixin la interiorització i 

acceptació de la norma. 

8. Valorem i revisem periòdicament les normes d'aula. 

 
 
 
 
 

Punts forts 

1. Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en el 
compliment de les normes. 

2. Ens coordinem amb els diferents agents de l'entorn per donar 
coherència a la normativa que incideix directament en els infants i 
joves. 

3. Ens coordinem amb les administracions locals per procurar que 
l'alumnat conegui les normes ciutadanes en aquells àmbits que 
l'afecten. 

4. Establim un protocol de difusió i aplicació de les normes de 



PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 

Escola Sant Sadurní 

21 

 

 

 
 
 
 

convivència en el centre i les conseqüències del seu incompliment. 

5. Recollim en els documents del centre la concreció de les normes de 

convivència. 

6. Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de les 

normes de convivència. 

7. Sensibilitzem el claustre sobre la importància del valor educatiu i 

participatiu de la norma. 

 

Punts febles 

1. Avaluem les mesures destinades a fomentar el coneixement i el 

compliment de les normes i ho recollim en la memòria anual del 
centre. 

2. Ens coordinem amb altres centres de l'entorn per intercanviar 
experiències i pràctiques sobre l'elaboració i aplicació de la norma. 

3. Impliquem les famílies en l'elaboració, gestió i difusió de la norma. 

4. Preveiem espais de seguiment i valoració del funcionament de les 
normes. 

 
 
 

 
Educar en el respecte 

Punts molt forts 

1. Fomentem una actitud de respecte de l'alumnat envers els 
companys/es, mestres i altres professionals del centre. 

2. 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. 

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

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

1. Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme 
actuacions concretes per fomentar el respecte i el compromís cívic 
en el nostre alumnat. 

2. Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn el 

valor del respecte. 

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

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

un mateix. 

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

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

7. Promovem accions i estratègies per afavorir el valor del respecte 
entre els membres de la comunitat escolar. 

8. Promovem accions i estratègies per afavorir el valor del respecte 

entre i cap a l'alumnat. 

9. Promovem accions i estratègies per potenciar el respecte de 
l'alumnat cap al professorat. 

10. Promovem accions que potenciïn el coneixement i el respecte envers 
l'entorn. 

11. Recollim el valor del respecte en els documents del centre. 

12. Recollim i difonem les bones pràctiques i els recursos utilitzats per 

promoure el respecte en la comunitat escolar. 

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

curriculars de manera transversal. 

14. Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen el respecte 
entre l'alumnat. 
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Punts febles 

1. Avaluem les mesures i actuacions realitzades en el centre per 

promoure el respecte i ho recollim en la memòria anual. 

2. Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en 

l'educació en el respecte. 

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

respecte. 

 
Educar en la gestió positiva dels conflictes 

Punts molt forts 

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

2. Sensibilitzem el claustre en la necessitat d'educar en la gestió 

positiva dels conflictes. 

 

Punts forts 

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

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

3. 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. 

4. Disposem d'activitats i projectes de centre que promouen l'educació 

en la gestió positiva dels conflictes. 

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

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

7. Impliquem les famílies en l'educació en la gestió positiva dels 

conflictes dels seus fills i filles. 

8.  Impulsem des de totes les àrees la gestió dels conflictes d'aula 

mitjançant estratègies de gestió positiva. 

9. Utilitzem estratègies i metodologies d'aula que afavoreixen l'educació 

en la gestió positiva del conflicte. 

10. Implementem els protocols d'àmbit convivencial elaborats pel 

Departament d'Educació. 

 

Punts febles 

1. Disposem d'estratègies concretes per a implicar les famílies en 

l'educació en la gestió positiva dels conflictes en l'àmbit de l'aula. 

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

3. Fem participar la xarxa de suport entre iguals en l'educació de la 
gestió positiva dels conflictes. 

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

5. Tenim en compte els recursos del territori per educar en la gestió 

positiva dels conflictes. 

 
 
 

Punts molt febles 

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

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

3. Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i 
pràctiques sobre l'educació en la gestió i la resolució de conflictes 
lleus. 
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4. 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. 

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

fomentar l'educació en la gestió positiva dels conflictes. 

6. Participem en les trobades de convivència i mediació del territori per 

fomentar el treball en xarxa. 

 
Educar en l'esforç i la responsabilitat 

Punts molt forts 

1. Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i 
actuacions per educar l'alumnat en l'esforç i la responsabilitat. 

2. Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme 

actuacions concretes de foment de l'educació en valors i el 
compromís cívic en el nostre alumnat. 

3. Ens coordinem amb les entitats de l'entorn del centre per promoure 
l'esforç, la responsabilitat i el compromís cívic. 

4. Establim propostes d'actuació específiques per fomentar el valor de 

l'esforç, la responsabilitat i el compromís cívic. 

5.  Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn 

l'esforç i la responsabilitat. 

6. Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació en els 

valors de l'esforç i la responsabilitat i la implicació de la comunitat 
escolar en els processos educatius. 

7. Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixin l'assumpció del 
valor de l'esforç i la responsabilitat de l'alumnat. 

 

Punts forts 

1. Avaluem les mesures destinades a fomentar els valors entre la 
comunitat escolar i ho recollim en la memòria anual del centre. 

2. Desenvolupem en el currículum de les diverses àrees continguts per 

treballar l'esforç i la responsabilitat. 

3. Recollim en els documents del centre el foment de l'esforç i la 
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responsabilitat per aconseguir els objectius educatius. 

4. Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant del 

valor de l'esforç i la responsabilitat. 

5. Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els 

seus fills en els valors de l'esforç i la responsabilitat. 

 

Punts febles 

1.  Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en 
l'educació en l'esforç i la responsabilitat. 

2. Participem en xarxes de centres que promouen els valors de l'esforç 
i la responsabilitat, i el compromís cívic. 

 
Inclusió 

Punts molt forts 

1. Sensibilitzem el claustre sobre la necessitat de treballar per una 

escola inclusiva que doni resposta a la diversitat de tot l'alumnat. 

2. Valorem i integrem tots els membres de la comunitat. 

 
 
 

 
Punts forts 

1. Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació inclusiva 

entre la comunitat escolar i ho recollim en la memòria anual del 
centre. 

2. Desenvolupem un currículum inclusiu. 

3. 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. 

4. Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en risc 
d'exclusió en el procés escolar i educatiu dels seus fills. 
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5. Disposem d'una estructura organitzativa en el centre que afavoreix 
l'educació inclusiva i atenció a la diversitat. 

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

7. Ens coordinem amb institucions i entitats de l'entorn per promoure 

una educació inclusiva. 

8.  Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme 

actuacions concretes de foment de l'educació inclusiva. 

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

10. Participem en xarxes de centres que treballen l'educació inclusiva i 

atenció a la diversitat. 

11. Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de 

l'educació inclusiva. 

12. Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els 

seus fills i filles en la inclusió i el respecte a la diversitat. 

13. Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen l'educació 

inclusiva i atenció a la diversitat. 

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

 

Punts febles 

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

Objectiu general Objectiu específic 
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. 

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, esforç, 
responsabilitat, etc.) que els permetin formar-se com 
a futurs ciutadans responsables i compromesos. 

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. 

3.4 Potenciar l'educació intercultural. 

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. 

5. Fomentar una cultura de la pau 
i la no-violència, juntament amb 
els valors que fan possible 
preservar i enriquir la vida de 
totes les persones. 

5.2 Formar les persones perquè siguin capaces 
d'informar-se, entendre i analitzar críticament 
situacions de conflicte social, de violència i de pau. 

5.4 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. 
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6.-ACTUACIONS PREVISTES 
 
 

1. Valors i actituds 

 
Temes 

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

 

Coeducació 

 
 Actuacions 

Centre  

Fomentar la representació paritària de l'alumnat en les diferents 
activitats que es desenvolupen en el centre (representants del 
Consell Escolar, composició grups de treball, activitats lúdiques, 
jurats de concursos, etc.). Recurs F3 

Incloure a les NOFC normes claus que garanteixin el respecte a 
tothom i la no discriminació per raó de gènere, d'identitat de 
gènere, d'expressió de gènere o per orientació afectivosexual. 
Recurs B4 
(Centre) 

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 

Recollir en el PEC la importància de la coeducació. Recurs B1 
(Centre) 

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 a garantir el respecte a la 
diferència i a l'orientació sexual. Recurs D2 

Entorn  

Col.laborar en l'elaboració i desenvolupament de projectes que 

https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.aq4wr7ttunew
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.m0rm62zfrqmb
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.n4j3ns4ib86q
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.n4j3ns4ib86q
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit
https://docs.google.com/document/d/1Ec1iIbHNHSEWr_xclW0z9do2znD8pWL15GV53YRRQVI/edit#bookmark%3Did.bofqk7mxpqim
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 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 

 

Educació intercultural 

 
 Actuacions 

Centre  

Dissenyar en el Pla d'acció tutorial activitats que fomentin el 
reconeixement i la valoració de la diversitat cultural de l'alumnat. 
Recurs B4 

Incorporar la perspectiva intercultural en el Projecte Educatiu i 
en la resta de documents del centre com a element bàsic per a 
l'èxit educatiu. Recurs B1 

Incorporar la valoració i reconeixement de totes les llengües 
existents al centre en el Projecte Lingüístic de Centre. Recurs 
B6 

Tenir present la perspectiva intercultural en el projecte curricular 
de centre. Recurs B2 

Aula  

Garantir que tot l'alumnat i les seves famílies puguin entendre la 
informació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge i els 
resultats d'avaluació. Recurs A6 

Incorporar activitats que fomentin la valoració de la pròpia 
cultura i la dels altres. Recurs B2 
(Centre) 

Plantejar activitats escolars que permetin que l'alumnat d'altres 
orígens mostri els seus coneixements o habilitats. Recurs B5 

Entorn  

Garantir que les famílies nouvingudes coneguin el funcionament 
del centre i del sistema educatiu català. Recurs A4 

Impulsar amb l'administració local el desenvolupament de Plans 
educatius d'entorn o altres projectes socioeducatius. Recurs D1 

 

Educació per la pau 

 
 Actuacions 

Centre  

Aprofitar els espais informals de l'alumnat per realitzar activitats 
de cohesió de grup i foment de la convivència (jocs cooperatius, 

https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark%3Did.i7k9kbxvqakl
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark%3Did.dlxr4zr2b8ki
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark%3Did.mp7k3389k14b
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark%3Did.jhi69z6rsfla
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark%3Did.jhi69z6rsfla
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark%3Did.5dfhweh7dhyk
https://docs.google.com/document/d/19UOKG0DDq35X8jifr9mdDEsfhGqhz-o1h8QUxiDUewU/edit#bookmark%3Dkix.yhdpuu4ekuew
https://docs.google.com/document/d/19UOKG0DDq35X8jifr9mdDEsfhGqhz-o1h8QUxiDUewU/edit#bookmark%3Dkix.y77ndmrvm33q
https://docs.google.com/document/d/19UOKG0DDq35X8jifr9mdDEsfhGqhz-o1h8QUxiDUewU/edit#bookmark%3Dkix.5f064x78141j
https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark%3Dkix.kwwo905eovdb
https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark%3Dkix.crubo53hn7ae
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 activitats esportives no competitives, etc.). Recurs D4 
 

Establir en el Pla d'acció tutorial mesures, estratègies i 
actuacions per al desenvolupament de la cultura de la pau en el 
centre. Recurs B5 

Incloure en la carta de compromís educatiu els objectius i 
compromisos per a la creació i el manteniment d'un entorn de 
convivència i respecte en el centre. Recurs B4 

Revisar les NOFC per tal de garantir que recollim normes 
clares que garanteixin el respecte als drets i el compliment dels 
deures de l'alumnat. Recurs B3 

Aula  

Utilitzar els espais de tutoria per potenciar el respecte, el diàleg 
i la cooperació entre els companys com a base de l'educació 
per la pau. Recurs A2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educació socioemocional 

 
 Actuacions 

Centre  

Disposar de recursos i materials que ajudin al 
desenvolupament socioemocional i comunicatiu. Recurs D2 

Utilitzar canals de comunicació per afavorir la relació entre els 

membres de la comunitat escolar i el sentiment de pertinença al 
centre. Recurs C4 

Aula  

Disposar de qüestionaris de valoració o observacions d'aula 
dels aspectes més rellevants de la competència social i 
detectar-ne possibles mancances o problemes. Recurs C5 

Inserir en els continguts curriculars activitats per treballar 
l'educació socioemocional. Recurs C1 

Promoure activitats curriculars que permetin expressar i 

https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark%3Dkix.a22hsjsa5y0v
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark%3Dkix.5rwyhrek4wqm
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark%3Dkix.v0w9spor66ra
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark%3Dkix.wyqbon2yyq7c
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark%3Dkix.q8fmchqz0kgw
https://docs.google.com/document/d/1uiwpKCxlbsPz-Qssj6iRMaoE85FUQ07ZGSY8vqfN1jM/edit#bookmark%3Dkix.li2lamh9w6d7
https://docs.google.com/document/d/1uiwpKCxlbsPz-Qssj6iRMaoE85FUQ07ZGSY8vqfN1jM/edit#bookmark%3Dkix.wv7ji0bhu53v
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark%3Dkix.q4hys4693tg0
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark%3Dkix.wnwqc2qpotmv
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 argumentar opinions, pensaments, emocions i vivències. Recurs 
C3 

Treballar els elements bàsics de bona comunicació (l'escolta i 
el respecte al torn de paraula, els agraïments, les disculpes, les 
salutacions, etc.). Recurs D1 

Entorn  

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 

 

Educar en el respecte 

 
 Actuacions 

Centre  

Implicar la comunitat escolar en la cura i manteniment de les 
instal·lacions del centre. Recurs F1 

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. Recurs B2 

Introduir en la carta de compromís elements de respecte mutu 
entre l'escola i les famílies, i molt especialment el respecte cap 
al professorat. Recurs B4 

Revisar les NOFC per tal de garantir que recollim normes 
clares que garanteixin el respecte entre tots els membres de la 
comunitat escolar. Recurs B5 

Aula  

Implicar l'alumnat en el bon ús dels materials i la conservació 
de l'aula (càrrecs de responsabilitat, concursos, etc.). Recurs F1 

Prendre mesures de reutilització i reciclatge de materials d'aula 
i de reducció del consum energètic. Recurs F2 

Programar activitats per educar l'alumnat en una conducta 
assertiva (expressar els sentiments, les emocions o els 
pensaments propis amb convenciment, però respectant els 
altres). Recurs B3 

Treballar els elements bàsics de bona comunicació (saber 

https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark%3Dkix.qy8q0hqmdqs4
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark%3Dkix.qy8q0hqmdqs4
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark%3Dkix.4nu8up83byee
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark%3Dkix.fwyfzg2wumbm
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark%3Dkix.f3e8grvwvo1s
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark%3Dkix.8yftbyomflhq
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark%3Dkix.9q0scaec92fe
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark%3Dkix.ivnhtwutfjx0
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark%3Dkix.b9llqg7h00hf
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark%3Dkix.9jvzgx63r0zc
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark%3Dkix.pmai6vwuakg5
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark%3Dkix.cz7jplshbdyu
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 escoltar i respectar el torn de paraula, saber demanar, saber 
disculpar-se, saber elogiar, saber rebre elogis, etc.). Recurs B1 

Entorn  

Col·laborar en l'elaboració i desenvolupament de projectes 
solidaris i cooperatius amb altres centres de l'entorn. Recurs B1 

Promoure amb l'administració local la participació de l'alumnat 
en el teixit educatiu del territori. Recurs C1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Educar en la gestió positiva dels conflictes 

 
 Actuacions 

Centre  

Establir el procés de mediació, sempre que es pugui, com a 
estratègia de gestió de conflictes i com a mesura reparadora o 
reconciliadora, un cop aplicada una mesura correctora o una 
sanció. Recurs E3 
(Centre) 

Impulsar projectes que fomentin les relacions d'ajuda i 
aprenentatge entre iguals (tutoria entre iguals, aprenentatge 
entre iguals, apadrinament, etc.). Recurs F2 

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. 
Recurs G2 

 

Fer participar l'alumnat en el procés d'elaboració de les normes 
de convivència d'aula. Recurs A5 

Fomentar el diàleg respectuós i l'escolta activa. Recurs A4 
 

Organitzar l'aula de manera que s'afavoreixin les relacions 
entre l'alumnat i la cohesió del grup. Recurs F2 

 

Educar en l'esforç i la responsabilitat 

https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark%3Dkix.3dtmzs3l1ww7
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark%3Dkix.8v0y6inmnsaq
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark%3Dkix.zat9f3n1tgw7
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark%3Dkix.hb03f4pash6f
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark%3Dkix.cdp3r2ypfm37
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark%3Dkix.hjgoij5yj7ah
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark%3Dkix.wglxw9t6wti7
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark%3Dkix.dwrz3j3pm10k
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark%3Dkix.qloz3v103b8x
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 Actuacions 

Centre  

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

Concretar en la programació curricular com es valorarà el grau 
d'esforç i responsabilitat de l'alumnat (la realització dels deures, 
la puntualitat en el lliurament de les tasques, l'ordre, la netedat, 
etc.). Recurs C1 

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

Fomentar la participació del centre en campanyes de solidaritat 
que estimulin el compromís cívic. Recurs C5 

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

Aula  

Educar en l'ús responsable de les tecnologies de la informació 
seguint les orientacions del Pla TAC (Internet Segura). Recurs 
B3 

Establir càrrecs a l'aula com una oportunitat per exercir el valor 
de la responsabilitat entre l'alumnat (delegat/da, material, llista, 
neteja, etc.). Recurs A3 

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 el procés educatiu. Recurs D3 

Fomentar la constància i esforç en la realització de les feines i 
l'adquisició dels objectius del propi aprenentatge. Recurs A8 

Potenciar la figura dels delegats i delegades com una 
oportunitat per exercir el valor de la responsabilitat. Recurs A1 

Entorn  
Col·laborar en l'elaboració i desenvolupament de projectes 

solidaris i compromís cívic amb altres centres de l'entorn. 
Recurs B1 

 

Inclusió 

https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark%3Dkix.ao6uxe8k2oo2
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark%3Dkix.84cfn9yhvhdu
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark%3Dkix.qqsov3hjdx8k
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark%3Dkix.jrbzgopgw2pw
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark%3Dkix.85hz8iocs8nv
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark%3Dkix.poyo1nk04aa7
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark%3Dkix.poyo1nk04aa7
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark%3Dkix.ub7k8eixbygb
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark%3Dkix.ex2kwrhvujm0
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark%3Dkix.r8165vwek8ox
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark%3Dkix.zeyuv8ndwatb
https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark%3Dkix.kf28j8ovma48
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 Actuacions 

Centre  

Incloure en les NOFC normes clares que garanteixin el 
respecte a tothom independentment de la seva condició, 
capacitat o característiques. Recurs B4 

Incorporar els valors de l'escola inclusiva en el Projecte 
educatiu de centre. Recurs B1 

Preveure mesures organitzatives per atendre les necessitats 
educatives de tot l'alumnat (suport individual, suport en petit 
grup, agrupaments flexibles, docència compartida, etc.), 
preferentment dins l'aula ordinària. Recurs E4 

Aula  

Detectar les necessitats específiques dels alumnes (físiques, 
cognitives, afectives i relacionals, i socials). Recurs C1 

Incloure, en el marc de l'acció tutorial, actuacions de cohesió de 
grup. Recurs A1 

 

 
2. Resolució de conflictes 

 

Temes 

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

 

Absentisme 

 
 Actuacions 

Centre  

Incloure en la carta de compromís educatiu, entre els 
compromisos de la família, el de garantir l'assistència a classe 
de l'alumnat. Recurs B2 
(Centre) 

Concretar en les NOFC el procediment d'actuació en situacions 
d'absentisme. Recurs C1 

Incloure en la memòria anual la valoració de les actuacions 

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

Posar-se en contacte amb les famílies de forma immediata en 
detectar casos d'absentisme i recordar l'obligació de 
l'assistència. Recurs E2 

https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark%3Dkix.q8j6yidnj4w6
https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark%3Dkix.k0fqbe4xn819
https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark%3Dkix.ngr90v3q6nvd
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark%3Dkix.pfkiyi3wgfr5
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark%3Dkix.jcxzxrfxdb3j
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/47b3b709-675a-4693-bf60-5bfcde80f87b/orientacions_carta_compromis.pdf
https://docs.google.com/document/d/17Yh5qB4pIS2fsvHkUqHhxQCa4CIJUQpQ4Cv36dYbLQs/edit#bookmark%3Dkix.i2utbalgxyll
https://docs.google.com/document/d/17Yh5qB4pIS2fsvHkUqHhxQCa4CIJUQpQ4Cv36dYbLQs/edit#bookmark%3Dkix.svgz4n1o0a3e
https://docs.google.com/document/d/17Yh5qB4pIS2fsvHkUqHhxQCa4CIJUQpQ4Cv36dYbLQs/edit#bookmark%3Dkix.k1jhfjwquh3d
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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 millora de 
l'assistència de l'alumnat en el centre. Recurs F1 

Recollir en temps real i informatitzar les faltes d'assistència de 
l'alumnat. Recurs C1 

Entorn  

Coordinar-se amb l'Ajuntament per promoure mesures que 
facilitin la detecció de situacions de risc que poden provocar 
absentisme. 
(Centre) 

 

Conflictes greus 

 
 Actuacions 

Centre  

Concretar en les NOFC quines conductes contràries a la 
convivència seran considerades faltes greus, així com les 
sancions i mesures educatives conseqüents. Recurs C2 

Difondre les NOFC entre tots els membres de la comunitat 
escolar. Recurs C4 

Garantir que les mesures correctores i sancionadores incloguin 
accions educatives. Recurs F4 

Recollir en les NOFC la normativa vigent que fa referència a les 
faltes greument perjudicials per a la convivència. Recurs C3 

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). 
Recurs E2 

Actuar amb rapidesa i fermesa davant qualsevol situació de 
violència (agressions verbals, no verbals, amenaces, i 
intimidacions, etc.). Recurs C1 

Comunicar de forma ràpida i immediata a la direcció del centre 
qualsevol conflicte greu que esdevingui a l'aula. Recurs C2 

Coordinar amb l'equip docent estratègies i actuacions 
(reorganitzar espais, seguiment de l'alumnat, etc. ) per dur a 
terme a l'aula. Recurs F1 

Treballar amb el grup-classe els elements personals, causals i 

https://docs.google.com/document/d/1h87xKTO-TndQD6x9flDekPKGpAQAZ2Qi4UNk6l4T3Oc/edit#bookmark%3Dkix.t8de8g5ra0t2
https://docs.google.com/document/d/1h87xKTO-TndQD6x9flDekPKGpAQAZ2Qi4UNk6l4T3Oc/edit#bookmark%3Dkix.iba2i6qnat3u
https://docs.google.com/document/d/1dkWvTFtilnd8_ovWgCOF3ZdkfPqKjVW6EFQqRP6DKtM/edit#bookmark%3Dkix.rro2gdmu2b29
https://docs.google.com/document/d/1dkWvTFtilnd8_ovWgCOF3ZdkfPqKjVW6EFQqRP6DKtM/edit#bookmark%3Dkix.5325mxt0hu1l
https://docs.google.com/document/d/1dkWvTFtilnd8_ovWgCOF3ZdkfPqKjVW6EFQqRP6DKtM/edit#bookmark%3Dkix.ixkkv3zd0y1b
https://docs.google.com/document/d/1dkWvTFtilnd8_ovWgCOF3ZdkfPqKjVW6EFQqRP6DKtM/edit#bookmark%3Dkix.lhl17j2xxb3
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark%3Dkix.4lhqk3vcw1pg
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark%3Dkix.pwh2pqgz339j
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark%3Dkix.i1bbfmysw85k
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark%3Dkix.kkqctc76dy0i
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 contextuals dels conflictes i acordar propostes de millora. 
Recurs D1 

Entorn  

Informar amb rapidesa les famílies d'alumnes implicats en 
algun conflicte greu per tal de fer-les partíceps de l'aplicació de 
possibles mesures provisionals. Recurs A2 

 

Gestió i resolució positiva dels conflictes 

 
 Actuacions 

Centre  

Contemplar mesures educatives entre les estratègies 
d'intervenció enfront els conflictes lleus. Recurs D6 

Difondre les NOFC, mitjançant diferents formats, a tots els 
membres de la comunitat escolar per tal de garantir el bon 
funcionament del centre. Recurs C4 

Establir el procés de mediació, sempre que es pugui, com a 
estratègia de gestió de conflictes i com a mesura reparadora o 
reconciliadora, un cop aplicada una mesura correctora o una 
sanció. Recurs E3 

Incloure en la memòria anual la valoració de les actuacions 
realitzades en la resposta als conflictes lleus i elaborar, si 
s'escau, propostes de millora. Recurs H3 

Aula  

Coordinar-se a nivell d'equip docent respecte a les actuacions i 
les estratègies a dur a terme a l'aula. Recurs I3 

Donar a conèixer a l'equip docent els protocols d'intervenció 
enfront els conflictes lleus i les conductes disruptives que tenen 
lloc a l'aula. Recurs I2 

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 i els alumnes del cicle superior d'educació primària i 
de l'educació secundària en el procés educatiu. Recurs J1 

 
 

3. Organització de centre 
 

Temes 

 
1 - Acollida 

https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark%3Dkix.weg148n85g66
https://docs.google.com/document/d/1_E2c_4uw8z4P9bdeQO6nm1gJBd1uDLaUmE_fYRV8jmQ/edit#bookmark%3Dkix.f1dtikf6t0z8
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark%3Dkix.hi60zob1xz5s
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark%3Dkix.rk6yv8c4ja3x
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark%3Dkix.hb03f4pash6f
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark%3Dkix.f43toiqqv1qn
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark%3Dkix.gfnbtkguu3uv
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark%3Dkix.biel23pxsm84
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark%3Dkix.xfm6bqppq2kw
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2 - Comunicació 
3 - Estructura i gestió de recursos 
4 - Norma 
5 - Participació 

 

Acollida 

 
 Actuacions 

Centre  

Contemplar l'esbarjo com un espai important de socialització i 
programar activitats per facilitar la cohesió de grup. Recurs E5 

Fer una reunió amb les famílies nouvingudes per rebre-les i fer- 

los arribar la informació més rellevant del centre, adequant-la el 
màxim possible a les seves necessitats (traducció, ajuda d'altres 
famílies i alumnat, etc.). Recurs F2 

Potenciar les xarxes de suport entre iguals (tutoria entre iguals, 
padrins i padrines d'aula...) per facilitar l'acollida i la integració 
de l'alumnat nou. Recurs E6 

Programar l'acollida adaptant-la a les necessitats de l'alumne 
(edat, nova incorporació al sistema educatiu català, moment del 
curs, etc.). Recurs E1 

Realitzar una avaluació inicial per tal d'establir, si escau, un pla 
individual que faciliti l'acollida dels/les alumnes a l'aula. Recurs 
E4 

Recollir el grau de satisfacció del procés d'acollida de les 

diverses persones que s'incorporen al centre. Recurs K1 

Tenir en compte en el procés d'acollida els instruments per 
detectar les necessitats acadèmiques, socioeconòmiques i 
emocionals que es poden derivar, per exemple, del fet migratori. 
Recurs F1 

Traspassar la informació recollida de l'alumnat nou i les famílies 
al tutor/a i l'equip docent. Recurs D8 

Utilitzar canals de comunicació per compartir amb la comunitat 
escolar les experiències que es duen a terme en el centre. 
Recurs J3 

Aula  

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

Preveure el dia d'incorporació dels nous alumnes per tal que 
sigui el tutor del seu grup qui faci l'acollida. Recurs A1 

https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark%3Dkix.11papwse6cqr
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark%3Dkix.qw582lvk2vvd
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark%3Dkix.vm1vwgj5mfoh
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark%3Dkix.vx78n3996k7v
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark%3Dkix.exdbdq2e69b0
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark%3Dkix.exdbdq2e69b0
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark%3Dkix.81v44y72d4hb
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark%3Dkix.lj47omwivm3s
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark%3Dkix.e6lcrk90rqlq
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark%3Dkix.7evrbc4o5wzi
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark%3Dkix.cgs5a4ktoj66
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark%3Dkix.lprakjsq297p
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Realitzar activitats de treball cooperatiu i d'aprenentatge entre 

iguals, en les diferents matèries, per potenciar la interrelació i la 
integració escolar de tots els alumnes. Recurs A3 

Entorn  

En el cas de pertànyer a un Pla educatiu d'entorn, promoure la 
participació activa del centre i del conjunt de la comunitat 
escolar. Recurs E3 

Participar en projectes de convivència d'àmbit comunitari. 
Recurs E1 

 

Comunicació 

 Actuacions 

Centre  

Aportar les experiències que es duen a terme en el centre als 
seminaris de traspàs primària-secundària, reunions amb altres 
centres de l'entorn, espais virtuals d'intercanvi o pràctica 
compartida (xtec.cat), etc. Recurs G2 

Incloure en la memòria anual la valoració de les actuacions 
realitzades per millorar els sistemes d'informació i comunicació 
del centre, elaborant, si escau, propostes de millora. Recurs H2 

Aula  

Utilitzar plataformes de formació a distància (Classroom) que 
faciliten la comunicació entre el professorat i els alumnes 
(missatgeria, calendari) i entre els mateixos alumnes (fòrum 
general, minifòrum, etc). Recurs D2 
(Centre) 

Educar en l'ús responsable de les tecnologies de la informació i 
comunicació seguint les orientacions del Pla TAC (Internet 
Segura). Recurs D4 

Establir i difondre entre l'alumnat pautes de comunicació, tant 
verbal com no verbal, que garanteixin un bon clima a l'aula. 
Recurs A1 

 

Fer de l'agenda un vehicle de comunicació i seguiment de la 
tasca escolar de l'alumnat amb les famílies. Recurs E3 

Fer del bloc d'aula o pàgina web una eina d'informació i 
comunicació de les tasques escolars i altres informacions 
d'interès. Recurs D1 

Fomentar en les entrevistes un clima de confiança i de respecte 
mutu que afavoreixi la comunicació. Recurs B4 

https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark%3Dkix.90aigon58i10
https://docs.google.com/document/d/1swZZAB-EXIbFRP5L121grbz49PL6Ys8ruTA49P1lnOY/edit#bookmark%3Dkix.o1uhji11bmo6
https://docs.google.com/document/d/1swZZAB-EXIbFRP5L121grbz49PL6Ys8ruTA49P1lnOY/edit#bookmark%3Dkix.1a843vwmva7g
https://docs.google.com/document/d/18hI5K-8Kl4L0IMiPgGmf_CqoHbpZTZ6ekM97BeCQIO4/edit#bookmark%3Dkix.hg9qrfnxveyx
https://docs.google.com/document/d/18hI5K-8Kl4L0IMiPgGmf_CqoHbpZTZ6ekM97BeCQIO4/edit#bookmark%3Dkix.3udhumira7rs
https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark%3Dkix.kh504c9dzcpa
https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark%3Dkix.24onyqvtfjje
https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark%3Dkix.64qiu96e7rgy
https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark%3Dkix.qopbo6w9khjj
https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark%3Dkix.e5dowhvcy5ai
https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark%3Dkix.jlr75yynqunh
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Fomentar la tutoria entre iguals per facilitar la comunicació amb 

alumnat nouvingut o amb altres necessitats. Recurs F1 

Potenciar la figura dels delegats i delegades com a vehicles de 
comunicació entre el grup classe i el professorat. Recurs A3 

Tenir un registre sistematitzat per recollir les dades més 
significatives de les entrevistes i fer possible el seguiment i el 
traspàs a d'altres professionals. Recurs B2 

Vetllar perquè l'alumnat faci un ús correcte de l'agenda. Recurs 
C1 

 
 

Estructura i gestió de recursos 

 
 Actuacions 

Centre  

Afavorir en el marc horari l'espai de coordinació entre el 
professorat (reunions d'equip docent, reunions departamentals, 
etc). Recurs C2 

Afavorir l'ús del pati i l'esbarjo com un espai educatiu 

(organitzar activitats esportives, jocs o altres dinàmiques de 
grup). Recurs D5 

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 H2 

Distribuir les matèries de manera equilibrada en les franges 
horàries per afavorir l'aprenentatge. Recurs C1 

Fer de la comissió de convivència un òrgan de diagnosi i anàlisi 

del clima del centre que proposa intervencions i fa la valoració 
de les actuacions dutes a terme. Recurs F1 

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

Incloure la valoració de les actuacions realitzades per a 
l'organització i el bon funcionament del centre en la memòria 
anual, elaborant, si escau, propostes de millora. Recurs I2 

Recollim en el Projecte de direcció estratègies d'estructura de 
centre i gestió de recursos que facilitin un bon clima de centre. 

https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark%3Dkix.ws7pz1ruzi3n
https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark%3Dkix.7hpxu686v9oz
https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark%3Dkix.xmg14bmekvdr
https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark%3Dkix.6659obalpd0b
https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark%3Dkix.6659obalpd0b
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark%3Dkix.csvezh7zrix2
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark%3Dkix.uyhsrwmgu0kh
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark%3Dkix.emkmghekv4dn
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark%3Dkix.2i5twz7lxuox
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark%3Dkix.hovy9ai8i3bh
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark%3Dkix.pip4c44lrsde
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark%3Dkix.b7ohrumuh8ir
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 Recurs B2 
 

Tenim cura de l'estètica i el manteniment dels diversos espais 
del centre (entrada al centre, passadissos, aules, menjador, 
etc.). Recurs D4 

Aula  

Arribar a acords amb les famílies sobre les actituds necessàries 
per a una bona dinàmica d'aula. Recurs H1 

Recollir en els continguts específics addicionals de la carta de 
compromís educatiu les mesures necessàries i els compromisos 
entre família i tutor del centre pel manteniment d'un entorn de 
convivència i respecte a l'aula. Recurs H2 

Entorn  

Optimitzar les recursos propis tenint en compte els recursos 
existents en la zona. Recurs E3 

 

 

Norma 

 Actuacions 

Centre  

Aportar les experiències que es duen a terme en el centre als 
seminaris de traspàs primària-secundària, reunions amb altres 
centres de l'entorn, espais virtuals d'intercanvi o pràctica 
compartida (xtec.cat), etc. Recurs F2 

Incloure la valoració de les actuacions realitzades per promoure 
el compliment i seguiment de les normes en la memòria anual, 
elaborant, si escau, propostes de millora. Recurs G2 

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 garantir el compliment de 
les normes per part de l'alumnat. Recurs H2 

Responsabilitzar l'alumnat, i en especial els delegats, en el 
compliment de la norma. Recurs F2 

Entorn  

Donar a conèixer a les famílies les Normes d'organització i 
funcionament de centre (NOFC). Recurs A2 

https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark%3Dkix.8ab3h2ggx8s3
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark%3Dkix.vx74wknjepzw
https://docs.google.com/document/d/14GL1dwfuqN_8E7BY4CJeqQdVk6iGKWHv-3BeL00gXwg/edit#bookmark%3Dkix.8oa0amnvlu8m
https://docs.google.com/document/d/14GL1dwfuqN_8E7BY4CJeqQdVk6iGKWHv-3BeL00gXwg/edit#bookmark%3Dkix.n7y9yj26gh1v
https://docs.google.com/document/d/1mNCW9ml6YMprmpxvZ64DZiTL1bNjhM1OxttdzcWH7C0/edit#bookmark%3Dkix.pldx07ak2q5f
https://docs.google.com/document/d/19SYW1rHzsrcQ2PLRJ5mJBxewbtcbsrEX_nBfptUSoZ0/edit#bookmark%3Dkix.t7xujr5knenb
https://docs.google.com/document/d/19SYW1rHzsrcQ2PLRJ5mJBxewbtcbsrEX_nBfptUSoZ0/edit#bookmark%3Dkix.bjh42hmnasux
https://docs.google.com/document/d/1McDOC2VLotlpquEdmCcrRf2ZMs-OXjiVu2g2b23uCu8/edit#bookmark%3Dkix.ca14cajhw6rs
https://docs.google.com/document/d/1McDOC2VLotlpquEdmCcrRf2ZMs-OXjiVu2g2b23uCu8/edit#bookmark%3Dkix.bqr860elms74
https://docs.google.com/document/d/1nPDQEj6I7h4l0QcszeLh-W-C_6X6MRfhSoVRHbPou0E/edit#bookmark%3Dkix.zep6ixngvllg
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Participació 

 Actuacions 

Centre  

Aportar les experiències participatives que es duen a terme als 
centres de la xarxa (seminaris de traspàs primària-secundària, 
reunions amb altres centres de l'entorn, espais virtuals 
d'intercanvi, etc. ). Recurs I2 

Incloure la valoració de les actuacions realitzades per promoure 
la participació en la memòria anual, elaborant, si escau, 
propostes de millora. Recurs J2 

Incloure, en el Pla d'acció tutorial, la corresponsabilitat de 
l'alumnat en la gestió i l'organització de l'aula. Recurs B5 

Utilitzar canals de comunicació per compartir amb la comunitat 
escolar les experiències que es duen a terme en el centre. 
Recurs I3 

https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark%3Dkix.o0fl2zyrmrep
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark%3Dkix.mhh3coccxfhr
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark%3Dkix.sag0ozw1bp4r
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark%3Dkix.f4n30jtof3li
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7.-PLANIFICACIÓ 

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 
Absentisme Coordinar-se amb l'Ajuntament per 

promoure mesures que facilitin la 
detecció de situacions de risc que 
poden provocar absentisme. 
(Centre) 

Reunions de la 
comissió social 

Direcció Trimestral 

Absentisme Incloure en la carta de compromís 
educatiu, entre els compromisos de 
la família, el de garantir l'assistència 
a classe de l'alumnat. Recurs B2 
(Centre) 

Carta de 
compromís 
educatiu 

Direcció Curs 2020-2021 

Absentisme Concretar en les NOFC el 
procediment d'actuació en 
situacions d'absentisme. Recurs C1 

NOFC Direcció Curs 2020-2021 

Absentisme 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 millora de l'assistència de 
l'alumnat en el centre. Recurs F1 

Carta de 
compromís 
educatiu 

Direcció Principi de cada curs 

Absentisme Incloure en la memòria anual la Memòria anual Cap d'estudis Final de cada curs 

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/47b3b709-675a-4693-bf60-5bfcde80f87b/orientacions_carta_compromis.pdf
https://docs.google.com/document/d/17Yh5qB4pIS2fsvHkUqHhxQCa4CIJUQpQ4Cv36dYbLQs/edit#bookmark%3Dkix.i2utbalgxyll
https://docs.google.com/document/d/1h87xKTO-TndQD6x9flDekPKGpAQAZ2Qi4UNk6l4T3Oc/edit#bookmark%3Dkix.t8de8g5ra0t2
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 valoració de les actuacions 
realitzades per a la gestió dels 
casos d'absentisme, elaborant, si 
escau, propostes de millora. Recurs 
I2 

   

Absentisme Posar-se en contacte amb les 
famílies de forma immediata en 
detectar casos d'absentisme i 
recordar l'obligació de l'assistència. 
Recurs E2 

 Direcció Segons necessitat 

Absentisme Recollir en temps real i 
informatitzar les faltes d'assistència 
de l'alumnat. Recurs C1 

 Direcció Diariament 

Acollida Contemplar l'esbarjo com un espai 
important de socialització i 
programar activitats per facilitar la 
cohesió de grup. Recurs E5 

 Equip docent Al llarg de cada curs 

Acollida En el cas de pertànyer a un Pla 
educatiu d'entorn, promoure la 
participació activa del centre i del 
conjunt de la comunitat escolar. 
Recurs E3 

PEE Direcció Anual 

Acollida Fer el seguiment (equip directiu,  Cap d'estudis Segons necessitat 

https://docs.google.com/document/d/17Yh5qB4pIS2fsvHkUqHhxQCa4CIJUQpQ4Cv36dYbLQs/edit#bookmark%3Dkix.svgz4n1o0a3e
https://docs.google.com/document/d/17Yh5qB4pIS2fsvHkUqHhxQCa4CIJUQpQ4Cv36dYbLQs/edit#bookmark%3Dkix.svgz4n1o0a3e
https://docs.google.com/document/d/17Yh5qB4pIS2fsvHkUqHhxQCa4CIJUQpQ4Cv36dYbLQs/edit#bookmark%3Dkix.k1jhfjwquh3d
https://docs.google.com/document/d/1h87xKTO-TndQD6x9flDekPKGpAQAZ2Qi4UNk6l4T3Oc/edit#bookmark%3Dkix.iba2i6qnat3u
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark%3Dkix.11papwse6cqr
https://docs.google.com/document/d/1swZZAB-EXIbFRP5L121grbz49PL6Ys8ruTA49P1lnOY/edit#bookmark%3Dkix.o1uhji11bmo6
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 orientador/a, etc.) de la 
reincorporació escolar de l'alumne. 
Recurs D3 

   

Acollida Fer una reunió amb les famílies 
nouvingudes per rebre-les i fer-los 
arribar la informació més rellevant 
del centre, adequant-la el màxim 
possible a les seves necessitats 
(traducció, ajuda d'altres famílies i 
alumnat, etc.). Recurs F2 

Festa d’acollida 
Reunió de curs 

Direcció Final de curs 
Setembre 

Acollida Participar en projectes de 
convivència d'àmbit comunitari. 
Recurs E1 

 Direcció  

Acollida Potenciar les xarxes de suport 
entre iguals (tutoria entre iguals, 
padrins i padrines d'aula...) per 
facilitar l'acollida i la integració de 
l'alumnat nou. Recurs E6 

 Direcció Al llarg de cada curs 

Acollida Preveure el dia d'incorporació dels 
nous alumnes per tal que sigui el 
tutor del seu grup qui faci l'acollida. 
Recurs A1 

 Cap d'estudis Segons necessitat 

Acollida Programar l'acollida adaptant-la a Pla d’acollida Cap d'estudis Segons necessitat 

https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark%3Dkix.cgs5a4ktoj66
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark%3Dkix.qw582lvk2vvd
https://docs.google.com/document/d/1swZZAB-EXIbFRP5L121grbz49PL6Ys8ruTA49P1lnOY/edit#bookmark%3Dkix.1a843vwmva7g
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark%3Dkix.vm1vwgj5mfoh
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark%3Dkix.lprakjsq297p
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 les necessitats de l'alumne (edat, 
nova incorporació al sistema 
educatiu català, moment del curs, 
etc.). Recurs E1 

   

Acollida Realitzar activitats de treball 
cooperatiu i d'aprenentatge entre 
iguals, en les diferents matèries, per 
potenciar la interrelació i la 
integració escolar de tots els 
alumnes. Recurs A3 

 Equip docent Al llarg del curs 

Acollida Realitzar una avaluació inicial per 
tal d'establir, si escau, un pla 
individual que faciliti l'acollida 
dels/les alumnes a l'aula. Recurs E4 

 Cap d'estudis Principi de curs 

Acollida Recollir el grau de satisfacció del 
procés d'acollida de les diverses 
persones que s'incorporen al 
centre. Recurs K1 

 Direcció  

Acollida Tenir en compte en el procés 
d'acollida els instruments per 
detectar les necessitats 
acadèmiques, socioeconòmiques i 
emocionals que es poden derivar, 
per exemple, del fet migratori. 

 Cap d'estudis i Equip 
docent 

Segons necessitat 

https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark%3Dkix.vx78n3996k7v
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark%3Dkix.90aigon58i10
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark%3Dkix.exdbdq2e69b0
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark%3Dkix.81v44y72d4hb
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 Recurs F1    

Acollida Traspassar la informació recollida 
de l'alumnat nou i les famílies al 
tutor/a i l'equip docent. Recurs D8 

Reunions de 
traspàs de grups 

Cap d'estudis Cada principi de curs 

Acollida Utilitzar canals de comunicació per 
compartir amb la comunitat escolar 
les experiències que es duen a 
terme en el centre. Recurs J3 

Web 
Instagram 

Direcció Al llarg del curs 

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 permotius 
d'orientació afectivosexual, identitat 
de gènere i expressió de gènere. 
Recurs B1 

(Centre) 

 Direcció  

Coeducació Fomentar la representació paritària 
de l'alumnat en les diferents 
activitats que es desenvolupen en 
el centre (representants del Consell 
Escolar, composició grups de 
treball, activitats lúdiques, jurats de 
concursos, etc.). Recurs F3 

 Cap d'estudis Segons necessitat 

https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark%3Dkix.lj47omwivm3s
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark%3Dkix.e6lcrk90rqlq
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark%3Dkix.7evrbc4o5wzi
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark%3Did.i7k9kbxvqakl
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.aq4wr7ttunew
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Coeducació Incloure a les NOFC normes claus 
que garanteixin el respecte a 
tothom i la no discriminació per raó 
de gènere, d'identitat de gènere, 
d'expressió de gènere o per 
orientació afectivosexual. Recurs 
B4 
(Centre) 

NOFC Direcció Curs 2020-2021 

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 

 Cap d'estudis Segons necessitat 

Coeducació Recollir en el PEC la importància de 
la coeducació. Recurs B1 
(Centre) 

Projecte Educatiu 
de Centre 

Direcció  

Coeducació 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 a garantir 
el respecte a la diferència i a 
l'orientació sexual. Recurs D2 

Carta de 
compromís 

Direcció  

Comunicació Utilitzar plataformes de formació a Classroom Coordinador/a TAC Al llarg del curs 

https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.m0rm62zfrqmb
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.m0rm62zfrqmb
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.n4j3ns4ib86q
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.n4j3ns4ib86q
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit
https://docs.google.com/document/d/1Ec1iIbHNHSEWr_xclW0z9do2znD8pWL15GV53YRRQVI/edit#bookmark%3Did.bofqk7mxpqim
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 distància (Classroom) que faciliten 
la comunicació entre el professorat i 
els alumnes (missatgeria, calendari) 
i entre els mateixos alumnes (fòrum 
general, minifòrum, etc). Recurs D2 
(Centre) 

Correu electrònic 
( A partir de CS) 

  

Comunicació Aportar les experiències que es 
duen a terme en el centre als 
seminaris de traspàs primària- 
secundària, reunions amb altres 
centres de l'entorn, espais virtuals 
d'intercanvi o pràctica compartida 
(xtec.cat), etc. Recurs G2 

Seminari 
primària- 
secundària 

Direcció Al llarg del curs 

Comunicació Educar en l'ús responsable de les 
tecnologies de la informació i 
comunicació seguint les orientacions 
del Pla TAC (Internet Segura). 
Recurs D4 

Pla TAC 
Tallers preventius a 

cicle superior 

Direcció i Coordinador/a 
TAC 

Al llarg del curs 
Un taller preventiu per curs a 
cicle superior 

Comunicació Establir i difondre entre l'alumnat 
pautes de comunicació, tant verbal 
com no verbal, que garanteixin un 
bon clima a l'aula. Recurs A1 

 Equip docent Al llarg del curs 

Comunicació Fer de l'agenda un vehicle de 
comunicació i seguiment de la tasca 
escolar de l'alumnat amb les 

Agenda escolar Cap d'estudis Al llarg del curs 

https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark%3Dkix.kh504c9dzcpa
https://docs.google.com/document/d/18hI5K-8Kl4L0IMiPgGmf_CqoHbpZTZ6ekM97BeCQIO4/edit#bookmark%3Dkix.hg9qrfnxveyx
https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark%3Dkix.24onyqvtfjje
https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark%3Dkix.64qiu96e7rgy
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 famílies. Recurs E3    

Comunicació Fer del bloc d'aula o pàgina web 
una eina d'informació i comunicació 
de les tasques escolars i altres 
informacions d'interès. Recurs D1 

Web de l’escola Direcció i Coordinador/a TAC Al llarg del curs 

Comunicació Fomentar en les entrevistes un 
clima de confiança i de respecte 
mutu que afavoreixi la comunicació. 
Recurs B4 

Entrevistes amb les 
famílies 

Cap d'estudis Al llarg del curs 

Comunicació Fomentar la tutoria entre iguals per 
facilitar la comunicació amb 
alumnat nouvingut o amb altres 
necessitats. Recurs F1 

 Cap d'estudis i Equip docent Al llarg del curs 

Comunicació Incloure en la memòria anual la 
valoració de les actuacions 
realitzades per millorar els sistemes 
d'informació i comunicació del 
centre, elaborant, si escau, 
propostes de millora. Recurs H2 

Memòria anual Direcció Final del curs 

Comunicació Potenciar la figura dels delegats i 
delegades com a vehicles de 
comunicació entre el grup classe i 
el professorat. Recurs A3 

 Cap d'estudis Al llarg del curs 

https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark%3Dkix.qopbo6w9khjj
https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark%3Dkix.e5dowhvcy5ai
https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark%3Dkix.jlr75yynqunh
https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark%3Dkix.ws7pz1ruzi3n
https://docs.google.com/document/d/18hI5K-8Kl4L0IMiPgGmf_CqoHbpZTZ6ekM97BeCQIO4/edit#bookmark%3Dkix.3udhumira7rs
https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark%3Dkix.7hpxu686v9oz
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Comunicació Tenir un registre sistematitzat per 
recollir les dades més significatives 
de les entrevistes i fer possible el 
seguiment i el traspàs a d'altres 
professionals. Recurs B2 

Full d’entrevistes i 
seguiment de 
l’alumne/a. 

Cap d'estudis Al llarg del curs 

Comunicació Vetllar perquè l'alumnat faci un ús 
correcte de l'agenda. Recurs C1 

Agenda escolar Cap d'estudis i Equip 
docent 

Al llarg del curs a partir de 3r de 
Primària. 

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). Recurs E2 

NOFC Cap d'estudis Segons necessitat. 

Conflictes greus Actuar amb rapidesa i fermesa 
davant qualsevol situació de 
violència (agressions verbals, no 
verbals, amenaces, i intimidacions, 
etc.). Recurs C1 

NOFC Direcció Durant tot el curs sempre que 
existeixi un conflicte (des que 
es produeix el fet fins el final) 

Conflictes greus Comunicar de forma ràpida i 
immediata a la direcció del centre 
qualsevol conflicte greu que 
esdevingui a l'aula. Recurs C2 

 Equip docent Durant tot el curs sempre que 
existeixi un conflicte (des que 
es produeix el fet fins el final) 

https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark%3Dkix.xmg14bmekvdr
https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark%3Dkix.6659obalpd0b
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark%3Dkix.4lhqk3vcw1pg
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark%3Dkix.pwh2pqgz339j
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark%3Dkix.i1bbfmysw85k
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Conflictes greus Concretar en les NOFC quines 
conductes contràries a la 
convivència seran considerades 
faltes greus, així com les sancions i 
mesures educatives conseqüents. 
Recurs C2 

NOFC Direcció Curs 2020-2021 

Conflictes greus Coordinar amb l'equip docent 
estratègies i actuacions 
(reorganitzar espais, seguiment de 
l'alumnat, etc. ) per dur a terme a 
l'aula. Recurs F1 

 Cap d'estudis Durant tot el curs sempre que 
existeixi un conflicte (des que 
es produeix el fet fins el final) 

Conflictes greus Difondre les NOFC entre tots els 
membres de la comunitat escolar. 
Recurs C4 

NOFC 
Web del centre 

Direcció Principi de cada curs 

Conflictes greus Garantir que les mesures 
correctores i sancionadores 
incloguin accions educatives. 
Recurs F4 

NOFC Direcció Durant tot el curs sempre que 
existeixi un conflicte (des que 
es produeix el fet fins el final) 

Conflictes greus Informar amb rapidesa les famílies 
d'alumnes implicats en algun 
conflicte greu per tal de fer-les 
copartíceps de l'aplicació de 
possibles mesures provisionals. 
Recurs A2 

 Direcció Durant tot el curs sempre que 
existeixi un conflicte (des que es 
produeix el fet fins el final) 

https://docs.google.com/document/d/1dkWvTFtilnd8_ovWgCOF3ZdkfPqKjVW6EFQqRP6DKtM/edit#bookmark%3Dkix.rro2gdmu2b29
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark%3Dkix.kkqctc76dy0i
https://docs.google.com/document/d/1dkWvTFtilnd8_ovWgCOF3ZdkfPqKjVW6EFQqRP6DKtM/edit#bookmark%3Dkix.5325mxt0hu1l
https://docs.google.com/document/d/1dkWvTFtilnd8_ovWgCOF3ZdkfPqKjVW6EFQqRP6DKtM/edit#bookmark%3Dkix.ixkkv3zd0y1b
https://docs.google.com/document/d/1_E2c_4uw8z4P9bdeQO6nm1gJBd1uDLaUmE_fYRV8jmQ/edit#bookmark%3Dkix.f1dtikf6t0z8
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Conflictes greus Recollir en les NOFC la normativa 
vigent que fa referència a les faltes 
greument perjudicials per a la 
convivència. Recurs C3 

NOFC Direcció Curs 2020-2021 

Conflictes greus Treballar amb el grup-classe els 
elements personals, causals i 
contextuals dels conflictes i acordar 
propostes de millora. Recurs D1 

 Equip docent Durant tot el curs sempre que 
existeixi un conflicte (des que 
es produeix el fet fins el final) 

Educació intercultural Dissenyar en el Pla d'acció tutorial 
activitats que fomentin el 
reconeixement i la valoració de la 
diversitat cultural de l'alumnat. 
Recurs B4 

Pla d’acció tutorial Cap d'estudis Al llarg del curs 

Educació intercultural Garantir que les famílies 
nouvingudes coneguin el 
funcionament del centre i del 
sistema educatiu català. Recurs A4 

 Direcció Segons necessitat 

Educació intercultural Garantir que tot l'alumnat i les 
seves famílies puguin entendre la 
informació sobre el procés 
d'aprenentatge i els resultats 
d'avaluació. Recurs A6 

Utilitzar el servei de 
traducció si és 
necessari. 

Cap d'estudis Segons necessitat 

https://docs.google.com/document/d/1dkWvTFtilnd8_ovWgCOF3ZdkfPqKjVW6EFQqRP6DKtM/edit#bookmark%3Dkix.lhl17j2xxb3
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark%3Dkix.weg148n85g66
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark%3Did.dlxr4zr2b8ki
https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark%3Dkix.kwwo905eovdb
https://docs.google.com/document/d/19UOKG0DDq35X8jifr9mdDEsfhGqhz-o1h8QUxiDUewU/edit#bookmark%3Dkix.yhdpuu4ekuew
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Educació intercultural Impulsar amb l'administració local el 
desenvolupament de Plans 
educatius d'entorn o altres projectes 
socioeducatius. Recurs D1 

Pla Educatius 
d’entorn 

Direcció Al llarg del curs 

Educació intercultural Incorporar activitats que fomentin la 
valoració de la pròpia cultura i la 
dels altres. Recurs B2 
(Centre) 

 Cap d'estudis Al llarg del curs 

Educació intercultural Incorporar la perspectiva 
intercultural en el Projecte educatiu 
i en la resta de documents del 
centre com a element bàsic per a 
l'èxit educatiu. Recurs B1 

 Direcció  

Educació intercultural Incorporar la valoració i 
reconeixement de totes les llengües 
existents al centre en el Projecte 
Lingüístic de Centre. Recurs B6 

PLC Direcció 
Coordinador LIC 

 

Educació intercultural Plantejar activitats escolars que 
permetin que l'alumnat d'altres 
orígens mostri els seus 
coneixements o habilitats. Recurs 
B5 

 Cap d'estudis i Equip docent Al llarg del curs 

Educació intercultural Tenir present la perspectiva 
intercultural en el projecte curricular 

 Direcció Al llarg del curs 

https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark%3Dkix.crubo53hn7ae
https://docs.google.com/document/d/19UOKG0DDq35X8jifr9mdDEsfhGqhz-o1h8QUxiDUewU/edit#bookmark%3Dkix.y77ndmrvm33q
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark%3Did.mp7k3389k14b
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark%3Did.jhi69z6rsfla
https://docs.google.com/document/d/19UOKG0DDq35X8jifr9mdDEsfhGqhz-o1h8QUxiDUewU/edit#bookmark%3Dkix.5f064x78141j
https://docs.google.com/document/d/19UOKG0DDq35X8jifr9mdDEsfhGqhz-o1h8QUxiDUewU/edit#bookmark%3Dkix.5f064x78141j
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 de centre. Recurs B2    

Educació per la pau Aprofitar els espais informals de 
l'alumnat per realitzar activitats de 
cohesió de grup i foment de la 
convivència (jocs cooperatius, 
activitats esportives no 
competitives, etc.). Recurs D4 

 Cap d'estudis i Equip docent Al llarg del curs 

Educació per la pau Establir en el Pla d'acció tutorial 
mesures, estratègies i actuacions 
per al desenvolupament de la 
cultura de la pau en el centre. 
Recurs B5 

 Cap d'estudis Al llarg del curs 

Educació per la pau Incloure en la carta de compromís 
educatiu els objectius i 
compromisos per a la creació i el 
manteniment d'un entorn de 
convivència i respecte en el centre. 
Recurs B4 

Carta de compromís Direcció  

Educació per la pau Revisar les NOFC per tal de 
garantir que recollim normes clares 
que garanteixin el respecte als drets 
i el compliment dels deures de 
l'alumnat. Recurs B3 

NOFC Direcció Curs 2020-2021 

https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark%3Did.5dfhweh7dhyk
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark%3Dkix.a22hsjsa5y0v
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark%3Dkix.5rwyhrek4wqm
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark%3Dkix.v0w9spor66ra
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark%3Dkix.wyqbon2yyq7c
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Educació per la pau Utilitzar els espais de tutoria per 
potenciar el respecte, el diàleg i la 
cooperació entre els companys com 
a base de l'educació per la pau. 
Recurs A2 

 Equip docent Al llarg del curs 

Estructura i gestió de 
recursos 

Afavorir en el marc horari l'espai de 
coordinació entre el professorat 
(reunions d'equip docent, reunions 
departamentals, etc). Recurs C2 

 Cap d'estudis Al llarg del curs 

Estructura i gestió de 
recursos 

Afavorir l'ús del pati i l'esbarjo com 
un espai educatiu (organitzar 
activitats esportives, jocs o altres 
dinàmiques de grup). Recurs D5 

 Cap d'estudis i Equip 
docent 

Al llarg del curs 

Estructura i gestió de 
recursos 

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 H2 

Seminari primària- 
secundària. 
EDE 

Direcció Al llarg del curs 

Estructura i gestió de 
recursos 

Arribar a acords amb les famílies 
sobre les actituds necessàries per a 
una bona dinàmica d'aula. Recurs 
H1 

 Direcció Segons necessitat 

https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark%3Dkix.q8fmchqz0kgw
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark%3Dkix.csvezh7zrix2
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark%3Dkix.uyhsrwmgu0kh
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark%3Dkix.emkmghekv4dn
https://docs.google.com/document/d/14GL1dwfuqN_8E7BY4CJeqQdVk6iGKWHv-3BeL00gXwg/edit#bookmark%3Dkix.8oa0amnvlu8m
https://docs.google.com/document/d/14GL1dwfuqN_8E7BY4CJeqQdVk6iGKWHv-3BeL00gXwg/edit#bookmark%3Dkix.8oa0amnvlu8m
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Estructura i gestió de 
recursos 

Distribuir les matèries de manera 
equilibrada en les franges horàries 
per afavorir l'aprenentatge. Recurs 
C1 

 Cap d'estudis A principi de curs quan 
s’elaboren els horaris. 

Estructura i gestió de 
recursos 

Fer de la comissió de convivència 
un òrgan de diagnosi i anàlisi del 
clima del centre que proposa 
intervencions i fa la valoració de les 
actuacions dutes a terme. Recurs 
F1 

Comissió de 
convivència 

Direcció Al llarg de cada curs. 

Estructura i gestió de 
recursos 

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

Pla de formació Direcció  

Estructura i gestió de 
recursos 

Incloure la valoració de les 
actuacions realitzades per a 
l'organització i el bon funcionament 
del centre en la memòria anual, 
elaborant, si escau, propostes de 
millora. Recurs I2 

Memòria anual Direcció A final de cada curs 

Estructura i gestió de 
recursos 

Optimitzar els recursos propis 
tenint en compte els recursos 

 Direcció Al llarg de cada curs 

https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark%3Dkix.2i5twz7lxuox
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark%3Dkix.2i5twz7lxuox
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark%3Dkix.hovy9ai8i3bh
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark%3Dkix.hovy9ai8i3bh
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark%3Dkix.pip4c44lrsde
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark%3Dkix.b7ohrumuh8ir
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 existents en la zona. Recurs E3    

Estructura i gestió de 
recursos 

Recollim en el Projecte de direcció 
estratègies d'estructura de centre i 
gestió de recursos que facilitin un 
bon clima de centre. Recurs B2 

Projecte de 
Direcció 

Direcció 2020-2024 

Estructura i gestió de 
recursos 

Recollir en els continguts específics 
addicionals de la carta de 
compromís educatiu les mesures 
necessàries i els compromisos 
entre família i tutor del centre pel 
manteniment d'un entorn de 
convivència i respecte a l'aula. 
Recurs H2 

Carta de 
compromís 

Direcció  

Estructura i gestió de 
recursos 

Tenim cura de l'estètica i el 
manteniment dels diversos espais 
del centre (entrada al centre, 
passadissos, aules, menjador, etc.). 
Recurs D4 

 Direcció Al llarg de cada curs. 

Gestió i resolució 
positiva dels conflictes 

Contemplar mesures educatives 
entre les estratègies d'intervenció 
enfront els conflictes lleus. Recurs 
D6 

NOFC Cap d'estudis Curs 2020-2021 

Gestió i resolució 
positiva dels conflictes 

Coordinar-se a nivell d'equip Reunions de Cicle Cap d'estudis Setmanalment 

https://docs.google.com/document/d/1mNCW9ml6YMprmpxvZ64DZiTL1bNjhM1OxttdzcWH7C0/edit#bookmark%3Dkix.pldx07ak2q5f
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark%3Dkix.8ab3h2ggx8s3
https://docs.google.com/document/d/14GL1dwfuqN_8E7BY4CJeqQdVk6iGKWHv-3BeL00gXwg/edit#bookmark%3Dkix.n7y9yj26gh1v
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark%3Dkix.vx74wknjepzw
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark%3Dkix.hi60zob1xz5s
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark%3Dkix.hi60zob1xz5s
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 docent respecte a les actuacions i 
les estratègies a dur a terme a 
l'aula. Recurs I3 

   

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. Recurs C4 

Web del centre Direcció  

Gestió i resolució 
positiva dels conflictes 

Donar a conèixer a l'equip docent 
els protocols d'intervenció enfront 
els conflictes lleus i les conductes 
disruptives que tenen lloc a l'aula. 
Recurs I2 

NOFC Direcció Cada principi de curs 

Gestió i resolució 
positiva dels conflictes 

Establir el procés de mediació, 
sempre que es pugui, com a 
estratègia de gestió de conflictes i 
com a mesura reparadora o 
reconciliadora, un cop aplicada una 
mesura correctora o una sanció. 
Recurs E3 

 Cap d'estudis Durant tot el curs sempre que 
existeixi un conflicte (des que 
es produeix el fet fins el final) 

Gestió i resolució 
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 

Carta de 
compromís 

Direcció  

https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark%3Dkix.gfnbtkguu3uv
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark%3Dkix.rk6yv8c4ja3x
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark%3Dkix.biel23pxsm84
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark%3Dkix.hb03f4pash6f
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 compromís educatiu per estimular 
la implicació de les famílies i els 
alumnes del cicle superior 
d'educació primària i de l'educació 
secundària en el procés educatiu. 
Recurs J1 

   

Gestió i resolució 
positiva dels conflictes 

Incloure en la memòria anual la 
valoració de les actuacions 
realitzades en la resposta als 
conflictes lleus i elaborar, si 
s'escau, propostes de millora. 
Recurs H3 

Memòria anual Direcció Final de cada curs 

Gestió i resolució 
positiva dels conflictes 

Incloure en la memòria anual la 
valoració de les actuacions 
realitzades en la resposta als 
conflictes lleus i elaborar, si 
s'escau, propostes de millora. 
Recurs H3 

Memòria anual  Final de cada curs 

Educació 
socioemocional 

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

 Direcció Al llarg de cada curs. 

Educació 
socioemocional 

Coordinar-se amb les biblioteques 
municipals per potenciar les 

Visita a la 
Biblioteca 

Cap d'estudis Al llarg de cada curs. 

https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark%3Dkix.xfm6bqppq2kw
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark%3Dkix.f43toiqqv1qn
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark%3Dkix.f43toiqqv1qn
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark%3Dkix.fwyfzg2wumbm
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 capacitats comunicatives (gust per 
la lectura, etc.) i el respecte per la 
diversitat lingüística (per exemple, 
l'activitat "conta contes"). Recurs E3 

Taller 
“Contacontes” per 

cada curs 

  

Educació 
socioemocional 

Disposar de qüestionaris de 
valoració o observacions d'aula dels 
aspectes més rellevants de la 
competència social i detectar-ne 
possibles mancances o problemes. 
Recurs C5 

Sociograma Cap d'estudis  

Educació 
socioemocional 

Disposar de recursos i materials 
que ajudin al desenvolupament 
socioemocional i comunicatiu. 
Recurs D2 

 Cap d'estudis Al llarg de cada curs. 

Educació 
socioemocional 

Inserir en els continguts curriculars 
activitats per treballar l'educació 
socioemocional. Recurs C1 

 Cap d'estudis Al llarg de cada curs. 

Educació 
socioemocional 

Promoure activitats curriculars que 
permetin expressar i argumentar 
opinions, pensaments, emocions i 
vivències. Recurs C3 

 Cap d'estudis Al llarg de cada curs. 

Educació 
socioemocional 

Treballar els elements bàsics de 
bona comunicació (l'escolta i el 

 Cap d'estudis Al llarg de cada curs. 

https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark%3Dkix.f3e8grvwvo1s
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark%3Dkix.q4hys4693tg0
https://docs.google.com/document/d/1uiwpKCxlbsPz-Qssj6iRMaoE85FUQ07ZGSY8vqfN1jM/edit#bookmark%3Dkix.li2lamh9w6d7
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark%3Dkix.wnwqc2qpotmv
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark%3Dkix.qy8q0hqmdqs4
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 respecte al torn de paraula, els 
agraïments, les disculpes, les 
salutacions, etc.). Recurs D1 

   

Educació 
socioemocional 

Utilitzar canals de comunicació per 
afavorir la relació entre els 
membres de la comunitat escolar i 
el sentiment de pertinença al 
centre. Recurs C4 

 Direcció Al llarg de cada curs. 

Norma 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 F2 

Seminari primària- 
secundària. 
EDE 

Direcció Al llarg de cada curs. 

Norma Donar a conèixer a les famílies les 
Normes d'organització i 
funcionament de centre (NOFC). 
Recurs A2 

NOFC Direcció Principi de cada curs 

Norma 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 garantir el 

Carta de 
compromís 

Direcció  

https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark%3Dkix.4nu8up83byee
https://docs.google.com/document/d/1uiwpKCxlbsPz-Qssj6iRMaoE85FUQ07ZGSY8vqfN1jM/edit#bookmark%3Dkix.wv7ji0bhu53v
https://docs.google.com/document/d/19SYW1rHzsrcQ2PLRJ5mJBxewbtcbsrEX_nBfptUSoZ0/edit#bookmark%3Dkix.t7xujr5knenb
https://docs.google.com/document/d/1nPDQEj6I7h4l0QcszeLh-W-C_6X6MRfhSoVRHbPou0E/edit#bookmark%3Dkix.zep6ixngvllg
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 compliment de les normes per part 
de l'alumnat. Recurs H2 

   

Norma Incloure la valoració de les 
actuacions realitzades per 
promoure el compliment i 
seguiment de les normes en la 
memòria anual, elaborant, si escau, 
propostes de millora. Recurs G2 

Memòria anual Direcció Final de cada curs 

Norma Responsabilitzar l'alumnat, i en 
especial els delegats, en el 
compliment de la norma. Recurs F2 

 Cap d'estudis i Equip 
docent 

Al llarg de cada curs 

Educar en el 
respecte 

Col·laborar en l'elaboració i 
desenvolupament de projectes 
solidaris i cooperatius amb altres 
centres de l'entorn. Recurs B1 

Berenar solidari Direcció Mínim una vegada al curs. 

Educar en el 
respecte 

Implicar l'alumnat en el bon ús dels 
materials i la conservació de l'aula 
(càrrecs de responsabilitat, 
concursos, etc.). Recurs F1 

 Equip docent Al llarg de cada curs 

Educar en el 
respecte 

Implicar la comunitat escolar en la 
cura i manteniment de les 
instal·lacions del centre. Recurs F1 

 Direcció Al llarg de cada curs 

https://docs.google.com/document/d/1McDOC2VLotlpquEdmCcrRf2ZMs-OXjiVu2g2b23uCu8/edit#bookmark%3Dkix.ca14cajhw6rs
https://docs.google.com/document/d/19SYW1rHzsrcQ2PLRJ5mJBxewbtcbsrEX_nBfptUSoZ0/edit#bookmark%3Dkix.bjh42hmnasux
https://docs.google.com/document/d/1McDOC2VLotlpquEdmCcrRf2ZMs-OXjiVu2g2b23uCu8/edit#bookmark%3Dkix.bqr860elms74
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark%3Dkix.8v0y6inmnsaq
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark%3Dkix.9jvzgx63r0zc
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark%3Dkix.8yftbyomflhq
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Educar en el 
respecte 

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. Recurs B2 

Projecte educatiu 
de centre 

Direcció  

Educar en el 
respecte 

Introduir en la carta de compromís 
elements de respecte mutu entre 
l'escola i les famílies, i molt 
especialment el respecte cap al 
professorat. Recurs B4 

Carta de 
compromís 

Direcció  

Educar en el 
respecte 

Prendre mesures de reutilització i 
reciclatge de materials d'aula i de 
reducció del consum energètic. 
Recurs F2 

 Cap d'estudis i Equip 
docent 

Al llarg de cada curs 

Educar en el 
respecte 

Programar activitats per educar 
l'alumnat en una conducta assertiva 
(expressar els sentiments, les 
emocions o els pensaments propis 
amb convenciment, però respectant 
els altres). Recurs B3 

 Equip docent Al llarg de cada curs 

Educar en el 
respecte 

Promoure amb l'administració local 
la participació de l'alumnat en el 

 Cap d'estudis Al llarg de cada curs 

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark%3Dkix.9q0scaec92fe
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark%3Dkix.ivnhtwutfjx0
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark%3Dkix.pmai6vwuakg5
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark%3Dkix.cz7jplshbdyu
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 teixit educatiu del territori. Recurs 
C1 

   

Educar en el 
respecte 

Revisar les NOFC per tal de 
garantir que recollim normes clares 
que garanteixin el respecte entre 
tots els membres de la comunitat 
escolar. Recurs B5 

NOFC Direcció Curs 2020-2021 

Educar en el 
respecte 

Treballar els elements bàsics de 
bona comunicació (saber escoltar i 
respectar el torn de paraula, saber 
demanar, saber disculpar-se, saber 
elogiar, saber rebre elogis, etc.). 
Recurs B1 

 Equip docent Al llarg de cada curs 

Participació Aportar les experiències 
participatives que es duen a terme 
als centres de la xarxa (seminaris 
de traspàs primària-secundària, 
reunions amb altres centres de 
l'entorn, espais virtuals d'intercanvi, 
etc. ). Recurs I2 

Seminari de 
traspàs primària- 
secundària 
EDE 

Direcció Al llarg de cada curs 

Participació Incloure la valoració de les 
actuacions realitzades per 
promoure la participació en la 
memòria anual, elaborant, si escau, 

Memòria anual Direcció Final de cada curs 

https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark%3Dkix.zat9f3n1tgw7
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark%3Dkix.zat9f3n1tgw7
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark%3Dkix.b9llqg7h00hf
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark%3Dkix.3dtmzs3l1ww7
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark%3Dkix.o0fl2zyrmrep
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 propostes de millora. Recurs J2    

Participació Incloure, en el Pla d'acció tutorial, la 
corresponsabilitat de l'alumnat en la 
gestió i l'organització de l'aula. 
Recurs B5 

Pla d’acció tutorial Direcció  

Participació Utilitzar canals de comunicació per 
compartir amb la comunitat escolar 
les experiències que es duen a 
terme en el centre. Recurs I3 

WEB de l’escola 
Instagram 

Direcció Al llarg de cada curs 

Educar en la gestió 
positiva dels conflictes 

Establir el procés de mediació, 
sempre que es pugui, com a 
estratègia de gestió de conflictes i 
com a mesura reparadora o 
reconciliadora, un cop aplicada una 
mesura correctora o una sanció. 
Recurs E3 
(Centre) 

 Cap d'estudis i Equip 
docent 

Durant tot el curs sempre que 
existeixi un conflicte (des que 
es produeix el fet fins el final) 

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. Recurs G2 

Carta de 
compromís 

Direcció  

https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark%3Dkix.mhh3coccxfhr
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark%3Dkix.sag0ozw1bp4r
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark%3Dkix.f4n30jtof3li
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark%3Dkix.hb03f4pash6f
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark%3Dkix.hjgoij5yj7ah
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Educar en la gestió 
positiva dels conflictes 

Fer participar l'alumnat en el 
procés d'elaboració de les normes 
de convivència d'aula. Recurs A5 

Normes d’aula Equip docent Principi de cada curs 

Educar en la gestió 
positiva dels conflictes 

Fomentar el diàleg respectuós i 
l'escolta activa. Recurs A4 

 Direcció Sempre 

Educar en la gestió 
positiva dels conflictes 

Impulsar projectes que fomentin les 
relacions d'ajuda i aprenentatge 
entre iguals (tutoria entre iguals, 
aprenentatge entre iguals, 
apadrinament, etc.). Recurs F2 

 Cap d’estudis i equip docent Al llarg de cada curs 

Educar en la gestió 
positiva dels conflictes 

Organitzar l'aula de manera que 
s'afavoreixin les relacions entre 
l'alumnat i la cohesió del grup. 
Recurs F2 

 Equip docent Al llarg de cada curs i cada 
vegada que sorgeixi la 
necessitat. 

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 

Seminari primària- 
secundària 

Cap d'estudis Al llarg de cada curs. 

Educar en l'esforç i la 
responsabilitat 

Aportar les experiències que es 
duen a terme en el centre als 
seminaris de traspàs primària- 

Seminari primària- 
secundària 

Direcció Al llarg de cada curs. 

https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark%3Dkix.wglxw9t6wti7
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark%3Dkix.dwrz3j3pm10k
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark%3Dkix.cdp3r2ypfm37
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark%3Dkix.qloz3v103b8x
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark%3Dkix.ao6uxe8k2oo2
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 secundària, reunions amb altres 
centres de l'entorn, etc. Recurs E2 

   

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 

Berenar solidari Direcció 
Coordinador LIC 

Mínim una vegada al curs 

Educar en l'esforç i la 
responsabilitat 

Concretar en la programació 
curricular com es valorarà el grau 
d'esforç i responsabilitat de 
l'alumnat (la realització dels deures, 
la puntualitat en el lliurament de les 
tasques, l'ordre, la netedat, etc.). 
Recurs C1 

 Cap d'estudis Al llarg de cada curs 

Educar en l'esforç i la 
responsabilitat 

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

Pla d’acció tutorial Cap d'estudis i equip docent Al llarg de cada curs 

Educar en l'esforç i la 
responsabilitat 

Educar en l'ús responsable de les 
tecnologies de la informació seguint 
les orientacions del Pla TAC 
(Internet Segura). Recurs B3 

Pla TAC Cap d'estudis 
Coordinador TAC 

Al llarg de cada curs 

https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark%3Dkix.ao6uxe8k2oo2
https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark%3Dkix.kf28j8ovma48
https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark%3Dkix.kf28j8ovma48
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark%3Dkix.84cfn9yhvhdu
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark%3Dkix.qqsov3hjdx8k
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark%3Dkix.poyo1nk04aa7
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Educar en l'esforç i la 
responsabilitat 

Establir càrrecs a l'aula com una 
oportunitat per exercir el valor de la 
responsabilitat entre l'alumnat 
(delegat/da, material, llista, neteja, 
etc.). Recurs A3 

 Equip docent Al llarg de cada curs 

Educar en l'esforç i la 
responsabilitat 

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 el 
procés educatiu. Recurs D3 

Carta de 
compromís 

Direcció Al llarg de cada curs 

Educar en l'esforç i la 
responsabilitat 

Fomentar la constància i esforç en 
la realització de les feines i 
l'adquisició dels objectius del propi 
aprenentatge. Recurs A8 

 Equip docent Al llarg de cada curs 

Educar en l'esforç i la 
responsabilitat 

Fomentar la participació del centre 
en campanyes de solidaritat que 
estimulin el compromís cívic. 
Recurs C5 

Berenar solidari Coordinador LIC Mínim una vegada al curs. 

Educar en l'esforç i la 
responsabilitat 

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

Projecte Educatiu 
de Centre 

Direcció  

https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark%3Dkix.ub7k8eixbygb
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark%3Dkix.ex2kwrhvujm0
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark%3Dkix.r8165vwek8ox
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark%3Dkix.jrbzgopgw2pw
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark%3Dkix.85hz8iocs8nv
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Educar en l'esforç i la 
responsabilitat 

Potenciar la figura dels delegats i 
delegades com una oportunitat per 
exercir el valor de la responsabilitat. 
Recurs A1 

 Cap d'estudis i Equip 
docent 

Al llarg de cada curs. 

Inclusió Detectar les necessitats 
específiques dels alumnes 
(físiques, cognitives, afectives i 
relacionals, i socials). Recurs C1 

Tutories 
individualitzades 

 Al llarg de cada curs i quan 
sorgeixi la necessitat. 

Inclusió Incloure en les NOFC normes 
clares que garanteixin el respecte a 
tothom independentment de la seva 
condició, capacitat o 
característiques. Recurs B4 

NOFC Direcció Curs 2020-2021 

Inclusió Incloure, en el marc de l'acció 
tutorial, actuacions de cohesió de 
grup. Recurs A1 

Pla d’acció tutorial  Al principi de cada curs. 

Inclusió Incorporar els valors de l'escola 
inclusiva en el Projecte educatiu de 
centre. Recurs B1 

Projecte Educatiu 
de Centre 

Direcció  

Inclusió Preveure mesures organitzatives 
per atendre les necessitats 
educatives de tot l'alumnat (suport 

 Cap d'estudis Al llarg de cada curs i sempre 
que sorgeixi la necessitat. 

https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark%3Dkix.zeyuv8ndwatb
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark%3Dkix.pfkiyi3wgfr5
https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark%3Dkix.q8j6yidnj4w6
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark%3Dkix.jcxzxrfxdb3j
https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark%3Dkix.k0fqbe4xn819
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 individual, suport en petit grup, 
agrupaments flexibles, docència 
compartida, etc.), preferentment 
dins l'aula ordinària. Recurs E4 

   

https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark%3Dkix.ngr90v3q6nvd
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8.- 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 

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.). 

2.3 Educar infants i joves en el 
desenvolupament d'uns valors 
instrumentals (respecte, esforç, 
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 

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

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

• Relació d'estratègies metodològiques a 
l'aula que afavoreixen la interrelació dels 
alumnes.• Relació d'accions orientades a 
fomentar el coneixement mutu.• Relació 
d'accions per visibilitzar les diferents 
cultures existents al centre.• Existència 
d'unes pautes d'ús de llenguatge inclusiu 
que donin el mateix protagonisme a tot 
l'alumnat. 

3.4 Potenciar l'educació 
intercultural. 

• Incorporació de la perspectiva 
intercultural a les àrees o matèries del 
currículum.• Relació d'accions per 
visibilitzar la diversitat existent al centre. 

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. 

5.2 Formar les persones perquè 
siguin capaces d'informar-se, 
entendre i analitzar críticament 
situacions de conflicte social, de 
violència i de pau. 

• Incorporació en el currículum de 
continguts sobre els drets humans i la 
comprensió crítica del món.• Percentatge 
de professorat format sobre drets 
humans i cultura de la pau. 

5.4 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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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.). 
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9.-PROTOCOLS DE PREVENCIÓ, DETECCIÓ I INTERVENCIÓ 
 

El Projecte de Convivència del centre recull els protocols de prevenció, 
detecció i intervenció enfront situacions de conflictes greument 
perjudicials per a la convivència del Departament d’Educació. 

 
Enllaços: 

 
 

● Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar a 
persones LGBTI9 
●   Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament i el 
ciberassetjament entre iguals 
● Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant conductes d'odi i 
discriminació 
● Protocol d'actuació amb menors de catorze anys en situacions de conflicte o 
comissió d'una infracció penal 
●  Protocol d'intervenció en cas de conflicte greu 
● Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les 
situacions de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu 
● Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant la violència masclista entre 
l’alumnat 
● Protocol d’àmbit comunitari de prevenció, detecció i intervenció davant 
situacions d'absentisme 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conductes-odi-i-discriminacio/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conductes-odi-i-discriminacio/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflicte-comissio-infraccio-penal/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflicte-comissio-infraccio-penal/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflictes-greus/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/maltractament-infantil-adolescent/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/maltractament-infantil-adolescent/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/violencia-masclista/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/violencia-masclista/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/absentisme/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/absentisme/index.html
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10.-ANNEX 

ANNEX 1 

GLOSSARI 

Abandonament escolar 
L’abandó escolar és el cessament indefinit de l'assistència a la plaça escolar 
corresponent per l'infant o l'adolescent en període d'escolarització obligatòria. 
Absentisme 
L’absentisme és l’absència reiterada i no justificada, dins l’horari escolar, de 

l’alumnat en edat d’escolarització obligatòria en el centre educatiu on està 
matriculat. 
Acollida 
L’acollida és el conjunt sistemàtic d'actituds i d’actuacions que el centre educatiu 
posa en funcionament per guiar la incorporació òptima de tots els nous membres 
de la comunitat educativa en la vida i la cultura quotidiana, per tal de facilitar la 
reincorporació al centre després de processos d’absència. 
Acord 

L’acord és la declaració escrita o verbal per la qual dues o més parts manifesten 
la seva conformitat a l’hora d’assumir unes obligacions i uns drets amb un 
resultat convenient a cadascú. 
Aprendre a pensar 
Aprendre a pensar resumeix la intenció última del programa Filosofia a l’escola 
del professor Mathew Lipman, enfocat a despertar les habilitats cognitives dels 
infants des dels primers anys de la vida escolar a partir de reflexions filosòfiques 
adaptades a cada edat. Entre nosaltres s’acostuma a presentar sintèticament 
com a Filosofia 3-18. 
Aprenentatge en xarxa 
L’aprenentatge en xarxa és un procés de creació de coneixement col·lectiu, 
interprofessional, que es du a terme a partir d’un projecte compartit amb 
l’objectiu de crear un valor superior a la suma de les parts participants. 
Aprenentatge servei 
L'aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos 
d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el 
qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn 
amb l'objectiu de millorar-lo. 
Arbitratge 
L’arbitratge és la decisió, sobre una qüestió o un conflicte, presa per una o 

diverses persones que no són jutges ordinaris ni actuen com a òrgans normals 
del poder judicial. 
Assertivitat 
L’assertivitat és la capacitat personal d’expressar els sentiments, les emocions o 
els pensaments propis de manera lliure i amb seguretat, sense negar els drets 
dels altres i sense que els altres vegin en aquestes expressions conductes 
agressives o manipuladores. 



PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 

Escola Sant Sadurní 

77 

 

 

 

   Assetjament escolar 
Un/a alumne/a està essent maltractat quan està exposat/da, repetidament i al 
llarg del temps, a accions negatives per part d’un o més estudiants. 
Cinc pensaments cognitius 
Els cinc pensaments cognitius són les habilitats intel·lectives que els professors 
G. Spivack i M.B. Shure han identificat com a necessàries per poder solucionar 
problemes interpersonals. Són els següents: el pensament causal o capacitat 
per determinar i formular el problema; el pensament alternatiu o capacitat de 
generar el major nombre possible de solucions; el pensament conseqüencial o 
capacitat de preveure les conseqüències de les accions i paraules, pròpies i 
alienes; el pensament de perspectiva o capacitat de posar-se en el lloc de l’altre i 
el pensament mitjans-fi o capacitat de precisar els nostres objectius i saber 
seleccionar els millors mitjans per aconseguir-los. 
 
Clima de convivència 
El clima de convivència és el conjunt de característiques psicosocials d’un centre 
educatiu, determinat per tots aquells factors estructurals, personals i funcionals 
de la institució que, integrats en un procés dinàmic, confereixen un estil peculiar 
a la institució i que condicionen la tasca educativa. El clima de convivència es 
valora per la qualitat de les relacions personals i els sentiments d’acceptació o 
rebuig. 
 
Coeducació 
La coeducació té com a objectiu promoure una educació que potencia la igualtat 
real d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe, 
així com integrar de forma explícita i amb continguts d’aprenentatge la 
perspectiva de gènere. 
 
Comissió de convivència 
La comissió de convivència ha de ser l’element motor en tot allò que faci 
referència a l’impuls de mesures proactives, la resolució de conflictes i 
l’organització i gestió de recursos per a la millora de la convivència al centre 
educatiu. 
 
Competència social 
La competència social és la capacitat per relacionar-se amb els altres. Es tracta 
d’un conjunt d’habilitats cognitives i emocionals que possibiliten el 
desenvolupament personal i la vida en societat. 
 
Competició 
La competició constitueix una manera determinada d’actuar en la qual cada part 
prima les posicions pròpies per sobre de les altres. La lògica d’aquesta actuació 
està centrada en una visió de guanyadors i perdedors en què es fa difícil que 
una persona que actua amb aquesta lògica modifiqui les seves posicions. 

   Comunicació 
Entenem per comunicació, en general, el fet de transmetre informació d’un punt 
a un altre. En particular definim la comunicació humana com el procés mitjançant 
el qual unes persones es posen en contacte amb unes altres per expressar 
saber, un estat d’ànim, un desig, una opinió. La comunicació produeix –o aspira 
a produir- un intercanvi, una anada i tornada, una mena d’espiral que aporta més 
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informació i més coneixement i estimula noves comunicacions. 
Conciliació 
La conciliació és un procés de negociació entre dues parts, amb la participació 

d’una tercera de neutral, orientada a l’acceptació d’una solució favorable a les 
dues parts. Es diferencia de la mediació pel paper menys actiu que hi juga la 
part neutral. 
Conflicte 
El conflicte és aquella situació de divergència en què hi ha una contraposició 

d’interessos o necessitats entre dues o més persones o grups. Reconeixem el 
conflicte com un procés que s’origina amb la contraposició de necessitats i 
acaba en el moment en què s’ha transformat de manera que les parts ja no el 
reconeixen com a tal. 
Conflictes greus 
Els conflictes greus són aquelles situacions de violència verbal o física que 

perjudiquen notablement la convivència en el centre perquè generen sentiments 
d’indefensió, inseguretat i angoixa en els membres de la comunitat educativa. 
D’acord amb l’article 25 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels 
centres educatius, les faltes greument perjudicials per a la convivència en 
l’article 37.1 de la Llei d’educació es corregeixen mitjançant una sanció de les 
previstes a l’article 37.3 de la Llei esmentada. 
Conflictes lleus 
Els conflictes lleus són el conjunt de conductes contràries a les normes de 

convivència del centre, totes aquelles interaccions que malgrat no estar 
tipificades en el conjunt de 
Normes d’organització i funcionament de centre, són font de malestar o dificulten 
el dia a dia. Es tracta, majoritàriament, de situacions de conflicte interpersonal 
que, amb la formació i les eines adients, els nois i noies poden solucionar per si 
mateixos. 
Consells d’infants i de joves 
El Consell d’infants i de joves és una iniciativa municipal per debatre i fer 
propostes relacionades amb la vida i les necessitats d’aquest col·lectiu en el 
marc del poble o la ciutat. L’experiència té com a finalitat posar en pràctica 
l’exercici de la ciutadania i preparar els infants i els joves per a la participació  
democràtica. 
Convivència 
Entenem la convivència en el sentit etimològic de “viure junts” des de la veritable 
integració i inclusió social, més enllà de la simple coexistència. 
Cooperació 
La cooperació és una acció en què diverses parts decideixen actuar de manera 
conjunta i buscar solucions comunes que permetin el benefici mutu. En 
situacions de conflicte, suposa una actitud de preocupació pels interessos de les 
altres parts sense oblidar-se dels propis. 
Creixement moral 
El creixement moral recull l’enfocament evolutiu dels pedagogs Jean Piaget i 
Lawrence Kohlberg sobre la consciència moral en les persones. Distingeixen sis 
estadis de raonament moral: heteronomia, egoisme mutu (individualisme), 
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expectatives interpersonals, sistema social i consciència (responsabilitat i 
compromís), tothom té dret (contracte social) i tots som iguals (principis ètics 
universals). 
Cultura de mediació 
La cultura de mediació promou els canvis necessaris perquè cada persona 
afronti els conflictes i es converteixi en part de la solució. Promou l’enfortiment 
personal i la capacitat d’aprofitar els conflictes per transformar la realitat. 
Currículum 
El currículum és la concreció de les línies generals d’un procés educatiu que 
pren en consideració els destinataris, els objectius cognitius, els continguts 
culturals, l’organització de les activitats educatives, els mètodes d’aprenentatge i 
les tècniques d’avaluació. A l’hora de reflexionar sobre el currículum, cal parar 
esment no tant a allò que s’ensenya, sinó a com s’ensenya i com s’aprèn, com 
transcorre el dia a dia al centre i quins elements organitzatius són els que 
realment estan assumits, les disfuncions que es creen, els buits i els valors de 
convivència que realment imperen en el context. Convé, doncs, diferenciar entre 
el currículum explícit i el currículum ocult. 
Disputa 
La disputa és una controvèrsia verbal que pot donar origen a situacions de 
conflicte. Seria un primer estadi d’una situació conflictiva per bé que no totes les 
disputes acaben derivant en conflictes. 
Educació emocional 
L'educació emocional fomenta la capacitat de comunicar-nos, és a dir, de crear 

símbols i llenguatges que serveixin per establir relacions harmòniques amb un 
mateix i els altres, i també per establir les relacions amb l’entorn. L’Informe 
Delors (UNESCO 1998) afirma que l’educació emocional és un complement 
indispensable en el desenvolupament cognitiu i una eina fonamental de 
prevenció, ja que molts problemes tenen el seu origen en l’àmbit emocional. 
Educació intercultural 
L’educació intercultural és la resposta pedagògica a l'exigència de preparar la 
ciutadania perquè pugui desenvolupar-se en una societat multicultural i 
democràtica. És l’acceptació de tot l’alumnat, no només des del punt de vista 
cultural, per tal d’assolir una societat més igualitària i justa fent front a les 
desigualtats que impedeixen l’èxit educatiu. Proposa relacionar-se amb altres 
cultures, fugint de prejudicis etnocèntrics i des d’una perspectiva d’igualtat. 
Educació per a la participació 
La participació educativa és el camí per avançar en processos comunitaris de 

treball i d’aprenentatge en xarxa, orientats a l’èxit educatiu, a afavorir la 
convivència i a millorar l’entorn. 
Educació per la pau 
L’educació per a la pau té com a objectiu fomentar una cultura de pau i no- 
violència, juntament amb els valors que fan possible preservar i enriquir la vida 
de totes les persones. L’educació per a la pau està conformada per tots els 
valors, comportaments, pràctiques, actituds, sentiments i creences que acaben 
construint-la. 
Educar en la gestió positiva dels conflictes 
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Educar en la gestió positiva del conflicte és proporcionar a l’alumnat les eines, 
les estratègies i les habilitats necessàries per entendre el conflicte com una 
oportunitat d’aprenentatge i gestionar-lo de manera constructiva per tal de 
transformar-lo eliminant-ne els factors violents. 
El valor de l’esforç 
L’esforç és la capacitat que tenim de treballar durant un temps continuat per 

aconseguir uns objectius determinats. En l’àmbit escolar, l’esforç constitueix la  
base fonamental perquè l’alumnat obtingui un major rendiment. El valor de 
l'esforç els ajudarà a ampliar al màxim les capacitats que porten dins per obtenir 
uns millors resultats. També els permetrà vèncer i superar els obstacles en els 
diferents àmbits de la seva vida. 
Elements formals 

Els elements formals són la conseqüència personal de l’organigrama de funcions 
i responsabilitats institucionals. Elements no formals Els elements no formals són 
el teixit relacional que es forja en espais i moments no reglats, a més dels 
vincles personals que es creen entre les persones en converses de passadís, 
estones de dinar, celebracions, contactes i coneixences fora del marc laboral 
entre docents, alumnat, famílies, etc. 
Habilitats cognitives 
Vegeu Cinc pensaments cognitius. 
Habilitats socials 
Les habilitats socials són aquelles conductes, verbals i no verbals, que faciliten 

la relació interpersonal. Requereixen unes capacitats cognitives i una maduresa 
moral corresponent a l’edat de cadascú. Entre les conductes hàbils de 
comunicació interpersonal podem esmentar: saber escoltar, saber demanar un 
favor, saber elogiar, saber disculpar-se, saber dir “no”, saber presentar una 
queixa i saber rebre-la, saber mostrar un desacord, saber negociar, saber 
expressar els sentiments propis, saber fer front a la por, al ridícul, al fracàs... 
Inclusió 
L’educació inclusiva és la que ofereix a tots els infants i joves altes expectatives 
d’èxit educatiu, independentment de les seves característiques, necessitats o 
discapacitats i l'oportunitat de créixer conjuntament compartint experiències i 
situacions d’aprenentatge. 
Integració 
La integració és el procés d’adaptació social i cultural que comporta un 
ajustament mutu dels diversos grups i individus que formen una societat. 
Intel·ligències intrapersonal i interpersonal 

La intel·ligència intrapersonal és la capacitat d’entendre’s un mateix, de 
controlar-se i motivar-se; mentre que la intel·ligència interpersonal és la capacitat 
de posar-se en el lloc de l’altre i saber tractar-lo. 
Lideratge 
El lideratge és un dels elements clau en la gestió del centre. Com més clars 

siguin els canals de participació i de decisió, més efectiu és tot l’engranatge. En 
l’àmbit de la convivència, les organitzacions verticals solen ser menys riques que 
les horitzontals, on el repartiment de responsabilitats i la capacitat de decisió 
s’estén als diferents membres. A l’hora de tirar endavant projectes és important 
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tenir en compte el lideratge personal, és a dir, l’ascendència sobre els altres. 
Mediació 
La mediació és un procés de gestió positiva de conflictes. Parteix del fet que, 

quan es produeix un conflicte, no es tracta de guanyar o perdre, sinó d’intentar 
arribar a un acord consensuat i cooperatiu entre les dues parts. 
Mediació escolar 
La mediació escolar és un procediment per a la prevenció i la resolució dels 
conflictes que es puguin produir en el marc educatiu, per mitjà del qual es dona 
suport a les parts en conflicte perquè puguin arribar per si mateixes a un acord 
satisfactori. 
Negociació 
Model de gestió conjunta d’un conflicte que cerca una solució consensuada 
entre les parts implicades, de manera que ambdues en surten beneficiades 
encara que han de cedir en algun aspecte. Tan sols les dues parts involucrades 
en el conflicte participen en el procés de negociació. 
No-escolarització 
S’entén el fet que els progenitors, els titulars de la tutela o els guardadors d'un 
infant o adolescent en període d'escolarització obligatòria no gestionin la plaça 
escolar corresponent sense una causa que ho justifiqui. 
Norma 
La norma és l'instrument regulador de la convivència que té com a finalitat 
garantir els drets i els deures de tothom. Els centres educatius han d’incloure en 
les Normes d’organització i funcionament de centre unes propostes compatibles i 
coherents amb la normativa vigent de rang superior i adaptades a l’especificat de 
cada centre. 
Organització que aprèn 
Una organització aprèn quan té institucionalitzats processos mitjançant els quals 

pot construir significats i coneixements, els difon i els comparteix per prendre 
decisions. 
Pacificació 
La pacificació és el procés dirigit a la reducció de tensions, amb la finalitat de 
promoure una situació de serenitat, que permeti a les parts resoldre els 
conflictes per si mateixes. 
Participació 
La participació és un dret i un deure de totes les persones en les societats 

democràtiques. Participar, en l’àmbit educatiu, vol dir, sobretot, ser protagonista 
del propi procés educatiu. 
Pau positiva 
Fa referència a la creació de situacions socialment justes que permetin la 
satisfacció de les necessitats bàsiques. La pau positiva està relacionada amb el 
desenvolupament de les capacitats humanes. 
Plans educatius d’entorn 
Els Plans educatius d’entorn són una iniciativa oberta de cooperació educativa 
que vol donar una resposta integral i comunitària a les necessitats dels infants i 
dels joves coordinant l’acció educativa més enllà de l’àmbit escolar. Hi participen 
l’ajuntament, les delegacions de l’administració central, el teixit associatiu local i 
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els centres docents. 
Prevenció de conflictes 
La prevenció de conflictes és un conjunt de mesures preses per evitar, 

contrarestar o disminuir un risc. 
Protocol 
El protocol és un conjunt d’actuacions i pautes que cal desenvolupar de manera 
ordenada i fixa en situacions especialment complexes per evitar qualsevol tipus 
d’improvisació. Sovint implica la intervenció de diferents especialitats i 
administracions. 
Reconciliació 
La reconciliació consisteix a superar diferències passades per tal de construir 

alternatives conjuntes de futur. 
Reconeixement 
El reconeixement és la capacitat que té cada part implicada en un conflicte de 
veure les necessitats i els interessos dels altres com si fossin propis. 
Resolució de conflictes 
La resolució de conflictes és la primera denominació que reben els estudis sobre 
conflictes. 
Respecte 
El respecte s’entén com l’actitud de reconeixement dels drets de les persones i 
la valoració de la seva identitat, opinió i manera de pensar i constitueix el principi 
bàsic per viure i conviure en societat. La manca de respecte pot generar 
conflictes en tots els àmbits: personal, familiar, escolar... 
Responsabilitat 
Entenem per responsabilitat la capacitat de dur a terme els compromisos 
adquirits i d’assumir les conseqüències dels propis actes. En l’àmbit escolar, es 
tractaria, doncs d’aconseguir que l’alumnat es comprometi en el seu procés 
d’aprenentatge, és a dir, que sabés quins són els seus deures i dur-los a terme 
de la forma més autònoma possible. 
Seguretat 
La declaració internacional aprovada per l’Assemblea General de l’ONU del 
1948 reconeix la seguretat com un dels drets fonamentals irrenunciables de tota 
persona com el dret a la vida, a la llibertat, a la lliure associació i a la resistència 
contra l’opressió. 
Sentiment 
El sentiment és l’actitud mental relacionada amb la sensació o amb l’emoció. Els  

sentiments són aspectes bàsics de la vida de les persones i que condicionen 
bona part de la nostra conducta. 
Símbols identitaris 
Els símbols identitaris són aquells elements, en les formes de vestir o en els 
complements corporals, que contribueixen a conformar identitats. Es tracta de 
símbols que fan visibles creences, idees, valors, fets, projectes, il·lusions i 
emocions i que faciliten que les persones es vinculin a un col·lectiu determinat. 
Transformació del conflicte 
És la terminologia actual que s’utilitza en els estudis del conflicte. El concepte de 
transformació s’associa als aspectes més positius del conflicte i s’orienta a la 
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possibilitat de crear noves alternatives perquè es converteixi en situacions 
d’aprenentatge. 
Violència 
Coacció física o moral exercida sobre una persona per obligar-la a una 
determinada acció o omissió. 
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