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1. CONTEXTUALITZACIÓ  
 

El Projecte Educatiu (PEC) del nostre centre recull com a tret d’identitat bàsic la              
voluntat de formar persones competents socialment, que facin seus els valors de            
la solidaritat i el respecte a la diferència i que sàpiguen resoldre els conflictes a               
través del diàleg. En coherència amb això, el Projecte de convivència (PdC),            
recull un conjunt d’actuacions que tindran com a finalitat educar el nostre            
alumnat en la gestió positiva dels conflictes i desenvolupar les seves           
capacitats socioemocionals. 

L’organització del centre preveu òrgans i procediments que afavoreixen la          
participació de tots els sectors de la comunitat educativa en el procés de presa              
de decisions del centre, com són el Consell Escolar -on es troben representats el              
professorat, el PAS i les famílies i l’alumnat- o el Consell de delegats. 

Els objectius establerts pel projecte de convivència a la normativa són coherents            
amb el que s’estableix a l’apartat 3 del nostre PEC on s’expliciten la missió, la               
visió i els valors del centre. Per altra banda, el projecte educatiu, a l’apartat 2,               
descriu el caràcter propi del centre, explicant els detalls de la seva història, les              
característiques de l’entorn, l’origen de l’alumnat i les característiques pròpies del           
centre.  

2. MARC LEGAL 

El present document es basa en la normativa vigent que tot centre            
d’ensenyament de Catalunya ha de contemplar:  
 
• 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 pel 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.  
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• 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.  

• Acord GOV/79/2016, de 14 de juny, pel qual s'aprova el Protocol d’actuació             
entre els departaments de treball, afers socials i famílies i d’ensenyament, de            
prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de          
maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu.  

3. ÀMBITS NIVELLS I TEMES D’ACTUACIÓ 

En els centres educatius tenim responsabilitat no només sobre les qüestions           
acadèmiques i organitzatives, sinó també en la tasca d’afavorir un bon clima de             
convivència entre els membre de la comunitat educativa. Creiem necessari          
adoptar un enfocament restauratiu i fer ús de la mediació davant de les             
situacions de conflicte. Només fomentant valors com la participació, l'escolta, la           
responsabilitat, l'expressió de sentiments i necessitats i la inclusió de tots els            
membres de la comunitat podem fer front als importants reptes de convivència            
que se’ns presenten. 

Després d’un procés participatiu previ a l’elaboració d’aquest document, hem          
decidit centrar les actuacions del projecte de convivència del centre en tres eixos             
temàtics: 

- La coeducació: Té com a objectiu promoure una educació que potenciï 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.  

- Educar en el 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… 
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- Educació socioemocional: 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.  

 
4. DIAGNOSI - RESULTATS 
 
Al llarg del curs 2018-2019 vam elaborar de manera conjunta i, a partir de les               
aportacions de tota la comunitat educativa, la diagnosi dels 16 temes englobats            
en 3 blocs.  
 

 ÀMBIT 

NIVELL AULA CENTRE ENTORN 

VALORS I 
ACTITUDS 

Coeducació  
Educació intercultural  
Educació per la pau  

Educació socioemocional  
Educar en el respecte  

Educar en l’esforç i la responsabilitat  
Educar en la gestió positiva dels conflictes  

Inclusió 

RESOLUCIÓ DE 
CONFLICTES 

Absentisme  
Conflictes greus  

Gestió i resolució positiva dels conflictes  

ORGANITZACIÓ 
DE CENTRE 

Acollida  
Comunicació  

Estructura i gestió de recursos  
Norma  

Participació 
 
Exposem a continuació els resultats relatius als temes en els quals ens            
centrarem i en torn dels quals hem programat actuacions. 
 
A) COEDUCACIÓ 
 

Punts forts: 

- 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. 

- Garantim un ús no sexista dels espais del centre. 
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- Incorporem l'enfocament coeducatiu als continguts curriculars. 

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

- Promovem la participació i la relació de tot l'alumnat de manera igualitària i             
lliure d'estereotips. 

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

 
Punts febles 

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

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

- 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. 

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

- 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. 

  
 
B. EDUCAR EN EL RESPECTE 
 
Punts forts 

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

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

- Sensibilitzem el claustre sobre el valor del respecte com a principi bàsic per             
tal de garantir un bon clima de convivència en els centres educatius. 

- Treballem el respecte entre l'alumnat des de les diferents matèries          
curriculars de manera transversal. 
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Punts febles 

- Avaluem les mesures i actuacions realitzades en el centre per promoure el            
respecte i ho recollim en la memòria anual. 

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

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

- Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn el valor            
del respecte. 

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

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

- Promovem accions i estratègies per afavorir el valor del respecte entre i cap             
a l'alumnat.  

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

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

- Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen el respecte entre         
l'alumnat. 

  
Punts molt febles 

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

- Participem en xarxes de centres que promouen el valor del respecte. 
  
 
C) EDUCACIÓ SOCIOEMOCIONAL 
 
Punts forts 

- Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures i estratègies per           
educar emocionalment l'alumnat. 

- Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures i estratègies per           
potenciar la competència social en l'alumnat. 
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- 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. 

- Establim propostes d'actuació específiques per fomentar els valors de         
l'educació socioemocional entre l'alumnat. 

- Potenciem la competència comunicativa de l'alumnat. 
 
Punts febles 

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

- Coneixem i participem en xarxes de centres que treballin els programa           
d'educació emocional i competència social. 

- Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en l'educació         
socioemocional. 

- Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions           
concretes per fomentar l'educació socioemocional entre l'alumnat. 

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

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

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

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

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

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

  
Punts molt febles 

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

- Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar         
socioemocionalment. 
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3. OBJECTIUS 
 
 
Objectius generals Objectius específics 
1. Assegurar i garantir la 
participació, la implicació i el 
compromís de tota la comunitat 
escolar.  

✔ Crear els espais necessaris per afavorir la participació 
dels diferents sectors de la comunitat en l'elaboració del 
projecte. 
  
✔ Constituir i dinamitzar la comissió de convivència. 
  
✔ Incrementar la formació de la comunitat escolar en 
relació amb la convivència. 
  

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

✔ Potenciar les competències socioemocionals. 
  
✔ Potenciar les habilitats i competències necessàries per 
a la gestió positiva dels conflictes. 
  
✔ 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. 
  
✔ Potenciar la competència social i ciutadana de 
l'alumnat. 
  
✔ Educar en el valor de la norma i potenciar la 
participació de l'alumnat en la seva elaboració. 
  

3. Potenciar l'equitat i el 
respecte a la diversitat de 
l'alumnat en un marc de valors 
compartits.  

✔ Garantir l'òptima incorporació dels nous membres de la 
comunitat escolar. 
  
✔ Promoure una cultura inclusiva que respecti i valori les 
diferències en un marc de valors compartits. 
  
✔ Gestionar i potenciar l'educació intercultural 
  
✔ Prevenir l'absentisme i facilitar la reincorporació de 
l'alumnat absentista 
  
✔ Promoure la participació de l'alumnat en les activitats 
complementàries, extraescolars i de lleure educatiu de 
l'entorn. 
  

4. Fomentar la mediació 
escolar i la cultura del diàleg 
com a eina bàsica en la gestió 
del conflicte.  

✔ Sensibilitzar la comunitat escolar en la importància del 
valor del diàleg i la gestió positiva dels conflictes. 
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✔ Organitzar el servei de mediació al centre amb la 
participació dels diferents membres de la comunitat 
escolar. 
  

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.  

✔ Potenciar la participació de tots els sectors de la 
comunitat escolar com a element bàsic per garantir la 
convivència i el clima escolar. 
 
✔ Afavorir els canals de comunicació del centre educatiu 
com a elements facilitadors de la convivència i el clima 
escolar. 

 
 
 
 ACTUACIONS PREVISTES 

 

A) COEDUACIÓ 

 
 Actuacions Recursos Responsable Temporització 

Aula Ajudar l’alumnat a analitzar 
situacions de conflicte vinculades a 
comportaments i actituds de 
caràcter LGBTIfòbic. 
 

Campanya de 
prevenció del 
bullying (entitat 
Pandora) 
 

Tutors/es Al llarg del 
curs 

Treballar els nous models femenins 
a través del currículum. 

COED-A1 
COED-A2 
COED-A3 
COED-A4 

Professors/es 
d’àrea 

Al llarg del 
curs 

Supervisar l’ús correcte del 
llenguatge inclusiu en els 
continguts i materials que 
es lliuren a l’alumnat. 

Guia d’estil del 
Departament 
d’Educació 

Coordinador 
lingüístic 

Al llarg del 
curs 

Centre Programar actuacions específiques 
de sensibilització (claustres, 
reunions informatives, comissions 
mixtes, etc.) per compartir la 
necessitat de treballar la 
coeducació. 

La proposta 
d’actuació és el 
recurs. 

Caps de 
departament 
Equip directiu 

Al llarg del 
curs 

Incorporar la reflexió i la 
participació en els esdeveniments i 
jornades que són referents 
coeducatius: dia internacional 
contra la violència envers les 
dones, dia internacional de la dona. 

La proposta 
d’actuació és el 
recurs. 

Tutors/es 
Coordinació 
extraescolars 
Coordinació 
pedagògica 

Dies 
internacionals 
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Introduir la coeducació i la 
prevenció de la violència masclista 
en el PAT. 

Acció tutorial 
(recursos PAT) 

Tutors/es 
TIS 
Coordinació 
pedagògica 

Al llarg del 
curs 

Planificar i seqüenciar els 
continguts amb enfocament 
coeducatiu a les diferents 
àrees curriculars. 
 

COED-C1 Professors/es 
d’àrea 
Caps de 
departament 

A l’inici de 
curs 

Supervisar l’ús correcte del 
llenguatge no sexista en els 
documents de centre. 

Guia d’estil del 
Departament 
d’Educació 

Coordinador 
lingüístic 

Al llarg del 
curs 

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. 
 

NOFC Equip directiu A l’inici de 
curs 

Incloure en el Projecte educatiu de      
centre i en la Carta de Compromís       
educatiu 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.  
 

PEC 
Carta de 
compromís 

Equip directiu A l’inici de 
curs 

Aplicar el protocol de prevenció, 
detecció i intervenció davant la 
violència masclista entre l’alumnat 
davant tota forma de violència 
contra les alumnes, així com contra 
qualsevol alumne o alumna que no 
segueix un mandat de gènere 
normatiu. 
 

Protocol de 
prevenció, 
detecció i 
intervenció davant 
la violència 
masclista entre 
l’alumnat 

Equip directiu Al llarg del 
curs 

Aplicar els protocols de prevenció, 
detecció i intervenció davant 
conductes d’odi i discriminació i el 
d’assetjament escolar a persones 
LGBTI en cas de conflicte 
greu amb l’alumnat per motius 
d’identitat de gènere, expressió de 
gènere o orientació afectivosexual. 
 

Protocols de 
prevenció, 
detecció i 
intervenció davant 
conductes d’odi i 
discriminació i el 
d’assetjament 
escolar a 
persones LGBTI 

Equip directiu Al llarg del 
curs 

Entorn Proposar cursos de coeducació als 
referents dels consells escolars 
dels centres educatius. 

Formació 
“Coeducació per a 
les persones de 

Equip directiu Al llarg del 
curs 
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 referència dels 
consells escolars 
de centre” del 
Departament 
d’Educació  

Col·laborar amb les entitats de 
l’entorn per promoure accions que 
afavoreixin la igualtat de gènere. 
 
 

Taula de dones de 
la Marina 

Tutors/es 
TIS 
Coordinador de 
comunicació 
Coordinació 
pedagògica 

Al llarg del 
curs 

Col·laborar amb els mitjans d’àmbit 
local (ràdio, premsa, televisió, etc.) 
per fomentar valors com la igualtat 
de gènere i promoure campanyes 
sobre la coeducació. 
 

Taller de ràdio Professors/es 
d’àrea 
Consell de 
delegats 
Tutors/es 
Coordinació 
pedagògica 

Al llarg del 
curs 

 

B) EDUCAR EN EL RESPECTE 

 
 Actuacions Recursos Responsable Termporitzaci

ó 

Aula Desenvolupar, des de les diferents 
àrees, activitats curriculars que 
impliquin el respecte a l'expressió 
d'idees i opinions dels 
companys/es (debats, exposicions 
orals, etc.).  

RESP-A1 
RESP-A2 

Professorat 
d'àrea 
Tutors/es 

Al llarg del 
curs 

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.).  

Acció tutorial 
(recursos PAT) 

Tutors/es Al llarg del 
curs 

Ajudar l'alumnat a reflexionar 
després de realitzar una acció, a 
fer-se'n responsable i a assumir 
les conseqüències que se'n poden 
derivar. 

Entrevistes de 
tutoria personal 
amb l'alumnat. 

Tutors/es Al llarg del 
curs 

Treballar amb el grup classe els 
elements personals, causals i 
contextuals dels conflictes que 
s'han donat a l'aula per acordar 
propostes de millora grupals. 

Acció tutorial 
(recursos PAT) 

Tutors/es Al llarg del 
curs 

Ensenyar, a través del currículum, Currículum de Professorat Al llarg del 
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com el valor del respecte ha ajudat 
homes i cultures a aconseguir un 
món millor 

cultura i valors 
ètics, religió i 
història. 

d'àrea curs 

Potenciar la figura dels delegats i 
delegades com una oportunitat per 
exercir el valor del respecte. 
 

Reunions de 
delegats/des. 

Coordinació 
pedagògica 
Consell de 
delegats 

Al llarg del 
curs 

Donar a conèixer als/les alumnes 
les Normes d'organització i 
funcionament de centre (NOFC) i 
les conseqüències previstes pel 
seu incompliment.  

Guia de l’alumnat Tutors/es A l’inici de 
curs 

Centre Potenciar el treball en equip per tal 
de facilitar les relacions entre els 
membres de la comunitat escolar 
(comissions mixtes: comissió 
pedagògica, comissió econòmica, 
comissió d'activitats extraescolars, 
etc.). 

Reunions d'equips 
docents, àmbits, 
comissions, etc. 

Equip directiu Al llarg del 
curs 

Implicar l'alumnat en l’elaboració 
de normes de convivència.  

Grup de delegats Coordinació 
pedagògica 

A l’inici de 
curs 

Implicar l'alumnat en la detecció i 
resolució de possibles conflictes. 

Grup de mediació 
escolar 
Servei de mediació 

TIS 
Comissió de 
convivència 

Al llarg del 
curs 

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.). 

Projecte “patis 
més actius” 
(RESP-C1) 
Coral 

Caps dels 
departaments 
d’Educació 
Física i Música 

Al llarg del 
curs 

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

RESP-E1 Comissió 
d’Aprenentatge i 
Servei 
Equip directiu 

Al llarg del 
curs 

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

Programa Escoles 
del Banc 
d’Aliments 
Fundació GLORR 

Comissió 
d’Aprenentatge i 
Servei 
Coordinador de 
comunicació 
Equip directiu 

Al llarg del 
curs 

Col·laborar en l’organització de les 
trobades d’alumnes mediadors. 

Trobada d’alumnes 
mediadors  

TIS 
Equip directiu 

Al llarg del 
curs 

Col·laborar amb els mitjans 
d’àmbit local (ràdio, premsa, 
televisió) per fomentar 
valors com el respecte i difondre 

Taller de ràdio Professorat 
d’àrea 
Coordinació 
pedagògica 

Al llarg del 
curs 
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experiències i bones pràctiques. 
 

Coordinador de 
comunicació 
 

Obrir els centres a les entitats de 
l'entorn perquè donin a conèixer a 
l'alumnat i les famílies les seves 
propostes d'acció educativa. 

Propostes d’acció 
educativa de les 
entitats de l’entorn 

Coordinació 
pedagògica 
Coordinador de 
comunicació 
 

Al llarg del 
curs 

Donar a conèixer a les famílies les 
Normes d'organització i 
funcionament de centre (NOFC) i 
les conseqüències previstes pel 
seu incompliment.  

Reunions de 
famílies  

Tutors/es 
Equip directiu 

A l'inici del 
curs 

Recollir el grau de satisfacció dels 
diferents agents de la comunitat 
educativa sobre l'aplicació i 
compliment de les normes en el 
centre. 

Enquestes de 
satisfacció.  

Equip directiu A final de curs 

 

C) EDUCACIÓ SOCIO-EMOCIONAL 

 
 Actuacions Recursos Responsable Temporització 

Aula Inserir en els continguts 
curriculars activitats per treballar 
l’educació socioemocional. 

EMO-A1 Professorat 
d’àrea 
Caps de 
departament 

Al llarg del 
curs 

Programar, des de les diferents 
àrees, activitats curriculars per 
desenvolupar la 
competència comunicativa, 
lingüística i audiovisual. 
 

La proposta 
d’actuació és el 
recurs 

Professorat 
d’àrea 
Caps de 
departament 
 

Al llarg del 
curs 

Incorporar els llenguatges 
expressius i artístics a la pràctica 
educativa per aportar-hi 
una dimensió expressiva i 
creativa. 
 

Programa Creadors 
en residència 
Projecte Teatre, 
Projecte fotografia 
Activitats a partir 
del llenguatge 
musical 

Professorat 
d’àrea 
Caps de 
departament 
 

Al llarg del 
curs 

Reflectir en actes i celebracions la 
diversitat lingüística del centre 
(Sant Jordi, 
jornades de convivència, etc.). 
 

Recursos 
departaments de 
llengües 

Departaments de 
llengües 
 

Els dies dels 
actes i 
celebracions 

Fer ús de mètodes d’aprenentatge La proposta dels Professorat Al llarg del 
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cooperatiu (treball d’investigació, 
ensenyament 
recíproc, aprenentatge entre 
iguals, projectes compartits...) per 
facilitar la 
comunicació i la relació entre 
l’alumnat. 
 

mètodes és el 
recurs 

d’àrea 
Caps de 
departament 
 

curs 

Potenciar els càrrecs de 
responsabilitat (delegat/da, 
encarregats de material, llista, 
neteja, etc.) com una oportunitat 
per fomentar la competència 
social. 
 

Reunions de 
delegats 

Tutors/es  
Equip directiu 

Al llarg del 
curs 

Centre Fomentar la implementació i ús 
d’un servei de mediació com una 
forma de treballar 
continguts d’educació 
socioemocional. 

Recursos sobre 
mediació  
Projecte de 
mediació escolar 
(EMO-C2) 

Comissió de 
convivència 
Equip directiu 

Al llarg del 
curs 

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.). 

Projecte “patis més 
actius” 
Coral 

Caps dels 
departaments 
d’Educació Física 
i Música 

Al llarg del 
curs 

Promoure la formació del 
professorat en educació 
emocional 

Cursos telemàtics 
Departament 
Educació  

Caps de 
departament 
Equip directiu 

Al llarg del 
curs 

Tenir en compte en el Pla 
d’acollida els aspectes 
emocionals de l’alumnat. 

Pla d’acollida Tutors/es 
Coordinació 
pedagògica 

A l’inici de 
curs 

Establir en el Pla d'acció tutorial 
mesures, estratègies i actuacions 
per al desenvolupament de 
l’educació socioemocional en el 
centre. 

 

Acció tutorial 
(recursos PAT) 
 

Tutors/es 
TIS 
Coordinació 
pedagògica 

Al llarg del 
curs 

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

Web del centre Coordinació 
pàgina web 

Al llarg del 
curs 

Potenciar espais de relació 
informal entre tots els membres 
de la comunitat educativa (actes 
de final de trimestre, festes de 
final de curs, sopars de promoció, 

EMO-C3 Coordinació 
d’extraescolars 

Al llarg del 
curs 
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celebracions, etc.) 

Entorn Promoure la metodologia de 
l’aprenentatge servei. 

Projectes 
d’aprenentatge i 
servei 

Comissió 
d’aprenentatge i 
servei 
Equip Directiu  

Al llarg del 
curs 

Potenciar la participació dels 
docents en la formació de les 
famílies per tal de compartir 
experiències i donar continuïtat i 
coherència a la tasca educativa. 
 

EMO-E1 Caps de 
departament 
Equip directiu 

Al llarg del 
curs 

Col·laborar en l’elaboració i 
desenvolupament de projectes 
cívics i cooperatius amb altres 
centres de l’entorn. 
 

Projectes de 
col·laboració amb 
altres centres 

Caps de 
departament 
Equip directiu 

Al llarg del 
curs 

Col·laborar en l’organització de les 
trobades d’alumnes mediadors 

Projecte de 
mediació escolar 
(EMO-C2) 

Comissió de 
convivència 

2n i 3r 
trimestre 

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

EMO-E2 Caps de 
departament 
Equip directiu 

Al llarg del 
curs 

Coordinar-se amb les biblioteques 
municipals per potenciar les 
capacitats comunicatives (gust 
per la lectura, etc.) i el respecte 
per la diversitat lingüística. 
 

Club de lectura 
Activitats de 
contacontes a 
escoles de primària 

Caps de 
departament 
Equip directiu 

Al llarg del 
curs 

Col·laborar amb els mitjans 
d’àmbit local (ràdio, premsa, 
televisió) per implicar 
l’alumnat en programes i millorar 
la seva competència 
comunicativa. 

Taller de ràdio Caps de 
departament 
Equip directiu 

Al llarg del 
curs 
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5. INDICADORS 
 
Objectius generals Objectius específics Indicadors 
1. Assegurar i garantir la 
participació, la implicació 
i el compromís de tota la 
comunitat educativa. 

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

• Existència de comissions 
mixtes entre els diferents 
sectors de la comunitat 
educativa 

✔  Constituir i dinamitzar 
la comissió de 
convivència. 
  

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

✔  Incrementar la 
formació de la comunitat 
educativa en relació amb 
la convivència. 
  

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

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

✔  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 
  

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

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

• Inclusió en el currículum 
d'accions orientades a 
potenciar l'anàlisi crítica i la 
presa de decisions 
• Inclusió en l'acció tutorial 
d'accions orientades a 
potenciar l'anàlisi crítica i la 
presa de decisions 

  
✔  Educar en el valor de 
la norma i potenciar la 
participació de l'alumnat 
en la seva elaboració. 
  

• Inclusió en l'acció tutorial 
d'accions orientades a educar 
sobre el valor de la norma per 
a la convivència 
• Participació de l'alumnat en 
l'elaboració de les normes 
d'aula en el marc de l'acció 
tutorial 
• Existència d'espais perquè 
els delegats dels alumnes 
participin en l'elaboració de les 
normes de centre 
  

3. Potenciar l'equitat i el 
respecte a la diversitat 
de l'alumnat en un marc 
de valors compartits.  

✔  Garantir l'òptima 
incorporació dels nous 
membres de la comunitat 
educativa. 
  

• Existència i difusió de 
protocols d'acollida de 
qualsevol membre de la 
comunitat educativa (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 de presentació del 
centre, alumnes padrins, 
activitats inter-etapes, etc.) 
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• Existència d'un protocol 
específic per a l'acollida de 
l'alumnat nouvingut i les seves 
famílies 
  

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

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

✔  Gestionar la diversitat 
cultural i religiosa d'acord 
amb les orientacions de 
la Guia per al respecte a 
la diversitat de creences 
als centres educatius de 
Catalunya. 
  

• Difusió als professionals del 
centre dels continguts de la 
Guia per al respecte a la 
diversitat de creences als 
centres educatius de 
Catalunya 
• Inclusió en les Normes 
d'organització i funcionament 
de centre de les orientacions 
de la Guia per al respecte a la 
diversitat de creences als 
centres educatius de 
Catalunya 
 • Incorporació de la 
perspectiva intercultural a les 
àrees o matèries del 
currículum 
• Relació d'accions per 
visibilitzar la diversitat existent 
al centre 
 
  

✔  Prevenir l'absentisme 
i facilitar la reincorporació 
de l'alumnat absentista 
  

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

✔  Promoure la 
participació de l'alumnat 
en les activitats 
complementàries, 
extraescolars i de lleure 
educatiu de l'entorn. 
  

• Percentatge d'alumnes que 
realitzen activitats 
complementàries en el centre 
educatiu 
• Percentatge d'alumnes que 
realitzen activitats 
extraescolars en el centre 
educatiu 
• Percentatge d'alumnes que 
realitzen activitats de lleure en 
el centre educatiu 
• Inclusió en el Pla d'acció 
tutorial de la difusió a 
l'alumnat i les seves famílies 
de l'oferta de lleure educatiu 
de la zona 
  

4. Fomentar la mediació 
escolar i la cultura del 
diàleg com a eina bàsica 
en la gestió del conflicte.  

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

• Relació d'actuacions de 
sensibilització portades a 
terme en el centre 
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✔  Organitzar el servei 
de mediació al centre 
amb la participació dels 
diferents membres de la 
comunitat escolar. 
  

• Existència d'un servei de 
mediació en el centre 
• Sectors de la comunitat 
escolar que participen en el 
servei de mediació 
• Nombre de casos atesos en 
el servei de mediació 
• Percentatge de casos atesos 
resolts 
• Participació en les trobades 
de centres mediadors 
• Col.laboració del centre amb 
els serveis de mediació 
comunitària 
  

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.  

✔  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 
• Grau de participació dels 
delegats i delegades en les 
comissions de centre 
 

✔  Afavorir els canals de 
comunicació del centre 
educatiu com a elements 
facilitadors de la 
convivència i el clima 
escolar. 
  

• Relació d'eines i canals de 
comunicació del centre que 
afavoreixin la comunicació 
entre els diversos sectors de 
la comunitat escolar (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 
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• 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.) 
  

 
 

6. PROTOCOLS 

La Generalitat de Catalunya ofereix uns protocols que serveixen com a base per a              
aquesta gestió en qualsevol marc escolar i aquests han de ser els nostres referents              
sempre que alguna resolució s’escapi de la nostra definició. 
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6.1. Circuit simplificat d’intervenció davant conductes de l’alumnat greument         
perjudicials per a la convivència  

Aquest circuit sintetitza les fases de comunicació i intervenció de diversos protocols per             
a la millora de la convivència amb la finalitat d’unificar criteris i procediments d’actuació              
davant aquestes situacions.  

 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/circuit-sim
plificat-intervencio.pdf 
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6.2. Actuació amb menors de catorze anys en situacions de conflicte o comissió             
d'una infracció penal  

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflicte-comissio-inf
raccio-penal/index.html 
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6.3. Intervenció en cas de conflicte greu amb l'alumnat .  

 

Protocol d'intervenció en cas de conflicte greu. XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de             
Catalunya 
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6.4. Maltractament infantil i adolescent  

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/maltractament-infanti
l-adolescent/index.html 
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6.5. Prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d'odi i discriminació  

 

Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant conductes d'odi i discriminació. 
XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya 
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6.6. Prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament i el ciberassetjament 
entre iguals  

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberas
setjament-entre-iguals/index.html 
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6.7. Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar a 
persones LOBTI (Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènreres, Intersexuals)  

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-
persones-lgbti/index.html 
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6.8. Prevenció, detecció i intervenció davant la violència masclista entre l’alumnat  

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/violencia-masclista/i
ndex.html 
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6.9. Prevenció, detecció i intervenció davant situacions d’absentisme 
 

 
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/absentisme/index.ht
ml 
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6.10. Detecció i intervenció enfront dels NGJOV (Nous Grups de Joves Organitzats 
i Violents) 
 

 
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/Protocol_NGJOV.pdf 
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6.11. Prevenció, detecció i intervenció de processos de radicalització als centres 
educatius (PRODERAE) 

 
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/Protocol_NGJOV.pdf 
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7. ANNEX 

1. ACTUACIONS: 

A) COEDUCACIÓ 

Aula: 

COED-A1. Matemàtiques: LA COEDUCACIÓ I EL FUTBOL FEMENÍ 

Treball del Departament de Matemàtiques amb els grups de Tercer Curs de l'ESO. 

-A través de diferents eines matemàtiques ens aproparem a la realitat d'una pràctica             
esportiva en auge, el futbol femení. 

Utilitzarem les funcions per mostrar el creixement en el nombre d'espectadors en els             
estadis dels equips que conformen la Primera Divisió. Els increments percentuals en            
l'assistència als partits entre els equips que lideren la classificació serviran per tenir la              
informació sobre si s'està aconseguint o no un equilibri en l'interès mostrat per les              
aficions respectives. 

-Mitjançant l'ús d'equacions coneixerem les diferències de les dades de seguiment per            
televisió de el passat Mundial celebrat a França i els salts en els ingressos publicitaris               
de les televisions que emetien l'esdeveniment. 

-Gràficament mostrarem l'evolució del share televisiu, amb els punts màxims i mínims            
d'audiència. 

-Per altra banda, mitjançant la sortida que farem en el segon trimestre del curs              
coneixerem les instal·lacions esportives de l'FC Barcelona i ens aturarem en els            
repartiments proporcionals de recursos destinats a el futbol femení i al futbol masculí. 

COED-A2. Català: Lectures obligatòries a l’ESO 

A partir d’aquestes lectures aconseguirem: 
1. Delimitar els rols tradicionals femení i masculí. 
2. Valorar si els rols atorgats perpetuen la distinció tradicional nois/noies i si            

admeten la diversitat afectiva o es mantenen els estereotips. 
3. Dialogar i pensar per què hi ha una visió determinada de la societat. 
4. Escriure com es podrien canviar els estereotips dels rols i per què caldria             

canviar-los. 

Activitats: 

1. Lectura de la novel·la. 
2. Buscar les característiques del personatges principals i agrupar-los en dos blocs:           

Personatges femenins i personatges masculins. Donar adjectius per a cada bloc. 
3. Buscar accions que defineixin els personatges femenins i els masculins.  
4. Comparar les característiques i les accions entre els personatges femenins i           

masculins. 
5. Contestar les preguntes: 
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● Perpetuen els rols tradicionals? 
● Responen a la societat del segle XXI? Cal justificar-ho 
● Hi ha cabuda a la diversitat afectiva? Cal justificar-ho 
● Com ens agradaria que fossin els personatges de la novel·la? 

6. Activitat de resum. 
● Debat a classe on s’exposaran les idees de cada grup 
● Conclusions  

7. Totes les activitats es realitzaran en grup 

 

COED-A3. Educació Física: JUGA A KORFBALL 
 

El Korfball, un esport molt popular a Holanda però encara poc conegut al nostre país. La                
coeducació, la igualtat d’oportunitats, la interacció entre iguals, el treball en equip,            
l’intercanvi de rols, l’èxit de cada alumne/a… hi és present. És un joc que permet               
accedir i participar en l’esport d’una forma igualitària, sense diferenciació de sexes, i             
permet incidir contra la discriminació i desigualtat de gèneres presents moltes vegades            
en els esports d’equip. 

El Korfball és, en efecte, l’únic esport col.lectiu on juguen simultàniament homes i dones              
i on cada jugador no pot ser marcat més que per un contrari del mateix sexe. 

les regles del Korfball han estat dissenyades per a que la cooperació entre els              
jugadors/es sigui necessària i per permetre a ambdós sexes tenir una influència igual en              
el joc. 

COED-A4. Castellà: Conferència KAISSA OUD BRAHAM “Literatura oral de         
dones” pel PENClub.  

Activitat gratuïta per valorar la literatura oral de les dones en països on estan              
minoritzades. 

Objectius: 
● Valorar l’activitat literària en comunitats on les dones no tenen tots els drets. 
● Afavorir la coeducació. 
● Aprendre a escoltar. 
● Interessar-se per realitats de l’entorn. 
● Potenciar la celebració del Dia Mundial de la Dona. 

 

Centre: 

COED-C1. Música: Selecció de les audicions i projeccions de classe amb criteris            
paritaris 

En totes les activitats que es fan a cada un dels cursos de música i a tots els nivells es                    
tindrà cura de que:  

1- En el repertori utilitzat hi hagi obres d’autors dones i homes. 

2- En els exemples (vídeos, àudios...) s’utilitzen actuacions d’intèrprets dones i homes.  

 
 
10/01/2020  Pendent d’aprovar pel Claustre i el Consell Escolar  
Pàg. 35  

 

http://www.domenechimontaner.cat/


 
INS Lluís Domènech i Montaner 
C/Alumini, 48 – 08038 Barcelona 

Tel. 93 296 97 29      Fax.  93 296 97 32 
http://www.domenechimontaner.cat 

 

 

 

 

3- Les lletres de les cançons utilitzades no siguin sexistes o vexatòries per les persones.               
Si en algun moment, a proposta de l’alumnat, s’escolten músiques de caràcter sexista,             
s’aprofitarà per analitzar-les i fer un treball de reflexió amb l’alumnat per tal de fomentar               
l’esperit crític vers la música que consumeixen.  

4- Els nois i noies de tots els cursos comparteixen experiències musicals conjuntament i              
sense diferències a l’hora de fer-ho. Els grups de treball, tant al cantar, com a               
l’interpretar o en les tasques TIC es formaran amb criteris inclusius, també pel què fa a                
la coeducació. S’intenta en tot moment que hi hagi respecte entre tothom quan             
interactuen.  
 

B) EDUCACIÓ EN EL RESPECTE 
 
Aula: 

RESP-A1. Castellà: una setmana del segon trimestre coincidint amb la setmana del            
punt verd, s’aplica una tipologia textual per tractar temes de l’entorn i del medi ambient: 

● Descripcions a 1er 
● Text instructiu a 2on 
● Crònica a 3er 

RESP-A2. Activitat de sensibilització sobre la importància del respecte,         
especialment al professorat, com a principi bàsic en l’aprenentatge. 

Consisteix a realitzar una enquesta als avis/pares sobre com era la seva relació entre              
els docents i ells quan eren alumnes, fer la posada en comú a tutoria i elaborar les                 
conclusions. Adreçada a l’alumnat de 1r i 2n ESO 

Centre: 

RESP-C1. Educació Física: PATIS MÉS ACTIUS 

Aquesta actuació té dues intencions molt clares. Per una banda promoure un estil de              
vida més actiu, davant la manca d’activitat física que havíem observat a l’hora del pati. I                
per l’altre banda, fomentar unes estones de pati més respectuoses i com a             
conseqüència amb menys conflictes entre l’alumnat. El projecte inclou una Lliga de pati             
amb els esports de bàsquet 3x3, volei 4x4, futbol sala 5x5, una activitat d’Urban Dance               
dinamitzada per alumnes de batxillerat i bàdminton. S’organitza una lliga diferenciada           
per primer i per segon cicle i si hi ha demanda també per batxillerat.  

La classificació i puntuació de les lligues es fa de la suma següent: per una banda                
segons el resultat i per l’altre tenint en compte el FAIR PLAY o JOC NET dels                
participants. 

Entorn: 

RESP-E1. Música: SING FOR THE CLIMATE (ACCIÓ FILMADA) 

L’activitat estará enmarcada en el moviment SING FOR THE CLIMATE. Aquesta           
plataforma, amb origen a Bèlgica, va promoure accions filmades de denúncia sobre el             
canvi climàtic. Resultat de la campanya es va crear un vídeo publicat l’any 2012. El               
fenomen ha estat viral i encara molts grups, també en escoles i instituts, han  
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continuat fent accions similars arreu del món, ja que l’emergència climàtica continua            
sent un problema vigent.  

La proposta és realitzar un vídeo promogut des del nostre centre però amb la              
participació de l’Escola Ramon Casas i col·laborant, en la part tècnica, amb el  

departament d’imatge i so de l’Ins La Mercè, de Barcelona.  
 

C) EDUCACIÓ SOCIOEMOCIONAL 

Aula: 

EMO-A1. Música: Unitat didàctica COMPOSEM AMB EMOCIÓ 

Consisteix a fer una creació sonora en base a la reflexió sobre les emocions. Activitats: 

● Realitzar un test utilitzat en musicoteràpia sobre la influència de la música en les              
emocions 

● Activitat “Caçadors de sons” de la Fundació Miró on es presenta com composar             
amb el programa Audacity 

● Presentació de fons de material sonor lliure de drets (Freesound, Youtube) 
● Composició d’un collage sonor amb les emocions com a temàtica i amb material             

sonor lliure de drets. Caldrà seguir una estructura pre-establerta 

Centre: 

EMO-C1. Activitat de sensibilització respecte a l’importància de fer una bona           
acollida als alumnes nouvinguts. 
 
Adreçada a tots els nivells d’ESO, té la finalitat de fer reflexionar els/les alumnes sobre               
com  se sent l’alumnat nouvinguts els primers dies de la seva incorporació al centre. 

EMO-C2. El projecte de mediació escolar 

El curs 2018-2019 va sorgir la proposta d’engegar un projecte de Mediació entre iguals i               
crear un Servei de mediació. L’objectiu d’aquesta proposta va ser sensibilitzar l’alumnat            
sobre la importància de la mediació i donar-los noves eines per a la gestió positiva dels                
conflictes. En aquesta línea, entenent que per posar en marxa un garanties d’èxit tant el               
Servei de Mediació com el projecte de mediació escolar calia començar per formar el              
professorat i l’alumnat participant, aquest curs s’ha dut a terme la formació pertinent tant              
a l’alumnat mediador com al professorat implicat en el projecte. 

EMO-C3. Castellà: Setmana de Sant Jordi 

Durant la setmana de Sant Jordi, els alumnes de 4 ESO expliquen contes orals de por                
del període romàntic a alumnes de 1er d’ESO en un espai preparat per a la narració. 
Espai: menjador 
Eines: projector, teles negres, llum de peu, faristol, estructura o cubicle per als alumnes 
Objectius: 
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● Activitat d’aprenentatge adreçada a 4 ESO i 1 ESO, uns com a relators i els               
altres com a públic. 

● Tractament de l’emoció de la por. 
● Estratègies de producció oral i atenció. 
● Compartir un espai comú. 

Entorn: 

EMO-E1. Català: Taller de conversa per a les famílies 

Posar-se en contacte amb el Consorci de Normalització Lingüística i amb l’Associació            
del barri de la Marina per proposar un Taller de conversa per a les famílies. Proposar la                 
creació de tallers de conversa per afavorir el contacte entre famílies de diferents             
procedències  on s’utilitzi el català com a llengua vehicular i de cohesió social 

EMO-E2. Educació Física: PARTICIPACIÓ EN LES JORNADES ESPORTIVES        
ORGANITZADES PEL DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC 

Aquesta actuació té dues intencions molt clares, per una banda aprofundir i ampliar             
continguts treballats a classe d’EF. I per l’altre banda, fomentar l’esportivitat i l’amistat i              
compartint l’experiència amb altres nois/noies del districte. 

Organització i Metodologia: Aquests trobades esportives estan dins el Projecte Fem           
Esport del Districte de Sants-Montjuïc. Està dirigit a centres educatius del districte i són              
jornades esportives en horari escolar. Es realitzem 2 reunions durant el curs amb la              
tècnica del districte, el professorat d’EF i els tècnics que organitzen les jornades. 
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