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INFORME GLOBAL 

   
1- DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ  
 

 

  
DADES DEL CENTRE   
   
Codi: 08045483 
Nom: Vila de Gràcia 
Titularitat: Públic 
Adreça: c. Riera de Sant Miquel, 58-62 
Telèfon: 934150262 
Adreça 
Electrònica: 

 
a8045483@xtec.cat 

  
CONTEXTUALITZACIÓ   
  

L'Institut Vila de Gràcia és un centre públic de Secundària definit com a inclusiu, laic i 
respectuós amb la pluralitat. La missió principal del centre és la formació integral del seu 
alumnat perquè pugui exercir els seus drets i deures com a ciutadans actius i responsables 
en la societat del segle XXI, desenvolupant les seves capacitats personals i socials. És en 
aquest sentit que les principals línies d'actuació es centren en la convivència i participació 
dels nois/es, l'estímul de l'autonomia, la creativitat i la iniciativa personal i la recerca de 
l’excel·lència a través de l’esforç, així com l'acompanyament en el descobriment del 
gaudi de la cultura. 

L'Institut vol ser un centre arrelat al barri per la proximitat, la qualitat i la recerca de 
la millora contínua dels ensenyaments que ofereix; per la capacitat d'atendre de forma 
personalitzada les necessitats de l'alumnat, tant en l'àmbit humà com en l'acadèmic; per la 
identificació i compromís amb l'entorn al qual pertany, i per la participació i la 
coresponsabilitat de les famílies en l'educació dels seus fills i filles. 

L'Institut manté una estructura de dues línies tant a ESO com a Batxillerat, amb un 
total aproximat de 350 alumnes, una plantilla orgànica de 32 professors/es i una dotació 
de PAS d'una persona d'Administració i dues de Consergeria. 

L'origen de l'alumnat de l'ensenyament obligatori és majoritàriament del barri de 
Gràcia. En el cas de batxillerat un percentatge important de l'alumnat pot provenir de 
d'altres barris de Barcelona. 

L'alumnat del centre és heterogeni. Nombrosos factors intervenen en la seva 
variabilitat: 

-Nivell sociocultural: en general mig-alt. La majoria tenen com a llengua materna el 
català, però hi ha una minoria d'alumnat que tenen procedència estrangera i la llengua 
materna pot ser el castellà, l'anglès, francès... 
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-L'origen dels alumnes majoritàriament a l'ESO, són del barri de Gràcia però n'hi ha 
que tenen cultures i procedències diferents. En el cas de Batxillerat un percentatge alt de 
l'alumnat pot provenir de d'altres barris de Barcelona. 

A nivell pedagògic, actualment s'està posant molt èmfasi en el tema de les llengües 
estrangeres, la mediació de conflictes entre iguals, el treball cooperatiu a les aules i la 
potenciació dels projectes d'aprenentatge i servei a la comunitat educativa, principalment 
a 3r i 4t d'ESO. 

  

2-  DIAGNOSI- RESULTATS  
 

 

Coeducació 
 
Punts molt forts 
      
• Garantim un ús no sexista dels espais del centre. 
• Potenciem la participació de tot l'alumnat en igualtat de condicions i 
d'oportunitats. 
 
 
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. 
• 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. 
  

 
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. 
• Disposem d'una estructura organitzativa que afavoreix el treball de la coeducació 
en el centre. 
• 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. 
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• Incorporem l'enfocament coeducatiu als continguts curriculars. 
• Incorporem la coeducació i la prevenció de la violència masclista o homòfoba als 
diferents documents de centre. 
• Planifiquem estratègies de prevenció de les desigualtats de gènere i relacions 
d'abús de poder. 
• 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. 
• Implementem els protocols per a la millora de la convivència elaborats pel 
Departament d'Educació. 
 
 
 
Punts molt febles 
      
• 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.  
• Recollim i divulguem les bones pràctiques realitzades en coeducació. 
• 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 
 
Punts forts 
      
• Aprofitem els recursos de l'entorn. 
• Disposem d'estratègies concretes d'aula per facilitar la comunicació amb les 
famílies. 
• Disposem d'estratègies i mesures per projectar una imatge positiva del centre. 
• Disposem de sistemes d'informació i comunicació digitals. 
• Fem de l'acció tutorial del grup un espai de comunicació de l'alumnat basat en el 
respecte i l'assertivitat. 
• Fem de l'acció tutorial individual un espai de comunicació personal basat en el 
respecte mutu i la confiança. 
• Fem de les reunions espais de comunicació efectius i d'aprenentatge organitzatiu. 
• Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn la comunicació 
dins del Pla de Formació de centre. 
• Recollim en els documents de centre la política educativa del centre. 
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• Sensibilitzem el claustre sobre la importància dels processos comunicatius en el 
centre educatiu. 
  
 
 
Punts febles 
      
• 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. 
• Disposem d'eines, estratègies i mecanismes de comunicació amb l'alumnat per 
afavorir el seu procés educatiu. 
• Disposem d'espais i canals de comunicació adreçats a les famílies. 
• Disposem d'espais i canals de comunicació amb les administracions locals. 
• Disposem de canals i espais de comunicació que permeten a la comunitat escolar 
expressar-se i compartir informació. 
• Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de la comunicació. 
 
 

 
Punts molt febles 
      
• Disposem d'espais i canals de comunicació amb altres centres per intercanviar 
experiències i pràctiques.     
• Potenciem les xarxes de suport entre iguals per facilitar la comunicació.  
 
 
 
Gestió i resolució positiva dels conflictes 
 
Punts forts 
      
• Detectem els conflictes que es donen a l'aula. 
• Disposem de protocols, circuits i una estructura organitzativa que faciliten la 
gestió i resolució dels conflictes al centre. 
• Intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte.  

 
Punts febles 
 
• Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, actuacions concretes perquè 
l'alumnat gestioni els seus conflictes de manera positiva. 
• Disposem d'estratègies concretes per implicar l'alumnat en la gestió i resolució de 
conflictes en l'àmbit de l'aula. 
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• Disposem d'un servei de mediació escolar. 
• Ens coordinem amb les administracions locals per detectar, analitzar i donar 
resposta als conflictes lleus que es donen a l'entorn dels centres educatius. 
• 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. 
• Impliquem les famílies en la gestió i resolució dels conflictes lleus dels seus fills i 
filles. 
• Incorporem la gestió positiva dels conflictes en els documents del centre. 
• Potenciem les xarxes de suport entre l'alumnat de l'aula per gestionar 
positivament els conflictes entre iguals.  
• Sensibilitzem el claustre en la necessitat i el compromís, davant els conflictes 
lleus, d'implementar estratègies de gestió i resolució positiva dels conflictes. 
• Treballem amb l'alumnat la prevenció dels conflictes a l'aula. 
• Utilitzem la mediació per a la gestió positiva dels conflictes. 
    
 

Punts molt febles 
      
• Analitzem els conflictes d'aula per tal de fomentar l'autoaprenentatge. 
• Avaluem el funcionament dels processos d'intervenció i resolució dels conflictes i 
ho recollim en la memòria anual del centre. 
• Disposem d'estratègies concretes per implicar el professorat en la gestió i 
resolució de conflictes en l'àmbit de l'aula. 
• Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en la gestió i resolució 
de conflictes en l'àmbit de l'aula. 
• Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i pràctiques sobre 
la gestió i la resolució de conflictes lleus.  
• Formem la comunitat educativa en tècniques i destreses de gestió i resolució 
positiva de conflictes. 
• Recollim en les NOFC com gestionar i resoldre els conflictes de manera positiva. 
• Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió positiva dels 
conflictes i la mediació. 
  
 
Educació socioemocional 

 
Punts forts 
      
• Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions 
concretes per fomentar l'educació socioemocional entre l'alumnat. 
• 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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Punts febles 
 
• Impliquem les famílies en la valoració de la comunicació com a eina per a la 
millora de les relacions intrapersonals i interpersonals. 
• 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. 
• 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. 
• Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en l'educació 
socioemocional. 
• Establim propostes d'actuació específiques per fomentar els valors de l'educació 
socioemocional entre l'alumnat. 
• Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn l'educació 
socioemocional. 
• Potenciem la competència comunicativa de l'alumnat. 
• 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. 
• Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de l'educació 
socioemocional. 
• Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació socioemocional en els 
processos educatius. 
• Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar 
socioemocionalment. 
• 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. 
• Utilitzem metodologies que afavoreixen els valors de convivència i l'educació 
socioemocional. 
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Educar en la gestió positiva dels conflictes 
 

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

Punts forts 
      
• 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. 
• Disposem d'activitats i projectes de centre que promouen l'educació en la gestió 
positiva dels conflictes. 
• Disposem d'alumnat format en el programa de mediació escolar en el grup-classe. 
• Disposem d'estratègies concretes per a implicar les famílies en l'educació en la 
gestió positiva dels conflictes en l'àmbit de l'aula. 
• 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. 
• Estimulem el compromís de l'alumnat amb l'educació en la gestió positiva dels 
conflictes per fomentar la prevenció a l'aula. 
• Fem participar la xarxa de suport entre iguals en l'educació de la gestió positiva 
dels conflictes. 
• Impulsem des de totes les àrees la gestió dels conflictes d'aula mitjançant 
estratègies de gestió positiva. 
• 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. 
• Potenciem les xarxes de suport entre l'alumnat per educar la gestió positiva dels 
conflictes entre iguals. 
• Sensibilitzem el claustre en la necessitat d'educar en la gestió positiva dels 
conflictes. 
• Utilitzem estratègies i metodologies d'aula que afavoreixen l'educació en la gestió 
positiva del conflicte.  
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Punts febles 
 
• Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió positiva dels 
conflictes i la mediació. 
• 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. 
• Desenvolupem en el currículum de les diverses àrees continguts per educar en la 
gestió positiva dels conflictes. 
• Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i pràctiques sobre 
l'educació en la gestió i la resolució de conflictes lleus. 
• Ens coordinem amb les entitats culturals, esportives i de lleure per fomentar 
l'educació en la gestió positiva dels conflictes. 
• Formem la comunitat educativa en tècniques i destreses de gestió positiva de 
conflictes. 
• Implementem els protocols d'àmbit convivencial elaborats pel Departament 
d'Ensenyament. 
• Impliquem les famílies en l'educació en la gestió positiva dels conflictes dels seus 
fills i filles. 
• Participem en les trobades de convivència i mediació del territori per fomentar el 
treball en xarxa. 
• Tenim en compte els recursos del territori per educar en la gestió positiva dels 
conflictes. 
 

3- OBJECTIUS  
  
Objectius generals Objectius específics 
1. Assegurar i garantir la 
participació, la implicació 
i el compromís de tota la 
comunitat escolar.  

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

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. 
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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. 
  
4.2 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.  

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. 
  

 
 
 

4- ACTUACIONS PREVISTES 
 

 

 
1. Valors i actituds 
 
Temes 
 
 1 - Coeducació 
 2 - Educació socioemocional 
 
Coeducació 
 
   Actuacions 
Centre  

x Programar actuacions específiques de sensibilització vers la 
comunitat LGTBI per a la millora de la convivència a fi de 
prevenir conductes d'odi i discriminació i d'assetjament escolar a 
aquestes persones.  

x Revisar els estereotips de gènere en els continguts i materials que 
es lliuren a l'alumnat.  

x Crear una comissió de coeducació. Recurs C2 
x Incloure activitats relacionades amb la coeducació en el pla 
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d'acció tutorial. Recurs B6 
x Recollir en el PEC la importància de la coeducació. Recurs B1 

  
 

Aula  
x Motivar l'orientació acadèmica i professional de l'alumnat en les 

diferents àrees de coneixement més enllà dels estereotips de 
gènere.  

x Treball de l'educació sexo-afectiva i emocional.  
x Fomentar l'esperit crític de l'alumnat per identificar i revisar 

situacions de desigualtat, discriminacions per raó sexe, identitat 
de gènere, expressió de gènere o per orientació afectivosexual. 
Recurs B3 

x Intervenir de manera ràpida i amb fermesa per eradicar actituds i 
expressions discriminatòries i reaccionar davant qualsevol acte 
de violència masclista o homòfoba. Recurs C2 

 
 

Entorn  
x Establir xarxes de col·laboració amb les AFAs i entitats del barri.  

 
 

 
Educació socioemocional 
 
   Actuacions 
Centre  

x Establir en el Pla d'acció tutorial mesures, estratègies i actuacions 
per al desenvolupament de l'educació socioemocional en el 
centre. Recurs B7 

x Fomentar la implementació i ús d'un servei de mediació com una 
forma de treballar continguts d'educació socioemocional. 
Recurs D5 

x Incorporar els valors de l'educació socioemocional en el Projecte 
educatiu. Recurs B1 

x 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, celebracions, etc.). Recurs C3 

x Preveure en l'horari de centre la realització d'assemblees de classe 
i reunions de delegats i delegades. Recurs D4 

  
 

Aula  
x Fer accions de Servei Comunitari com un instrument per 
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desenvolupar la competència social i el compromís cívic i 
formar l'alumnat en l'aprenentatge-servei. 

x Programar actuacions específiques de sensibilització en els valors 
de l'educació socioemocional: empatia, respecte i diversitat.  

x Realitzar activitats perquè l'alumnat gestioni i reguli les seves 
emocions (preveure estats emocionals negatius, generar 
emocions positives, promoure l'empatia, autocontrolar-se, etc.). 

x Dur a terme activitats per la prevenció del mal ús relacional de les 
tecnologies de la comunicació. Recurs D6 

x Formar l'alumnat en la comunicació audiovisual per fer-lo capaç 
d'analitzar críticament els missatges audiovisuals i els valors 
que se'n desprenen. Recurs D3 

x Incorporar els llenguatges expressius i artístics a la pràctica 
educativa per aportar-hi una dimensió expressiva i creativa. 
Recurs D4 

 
 

 
2. Resolució de conflictes 
 
Temes 
 
 1 - Gestió i resolució positiva dels conflictes 
 
Gestió i resolució positiva dels conflictes 
 
   Actuacions 
Centre  

x Potenciar el servei de mediació ja existent al centre i fer-ne 
difusió a tots els membres de la comunitat educativa.  

x Incloure en les NOFC que les mesures sancionadores vagin 
acompanyades de mesures educatives i/o d'utilitat social per al 
centre. Recurs C2 

 
 

Aula  
x Ampliar i aprofundir el treball amb el grup classe dels elements 

personals, causals i contextuals dels conflictes que s'han donat a 
l'aula per acordar propostes de millora grupals. (Centre) 

x Informar sobre els conflictes d'aula al servei d'orientació i als 
coordinadors i tutors implicats per valorar com poden ser 
gestionats. (Centre) 

x Donar a conèixer les Normes d'organització i funcionament de 
centre (NOFC) i les conseqüències previstes pel seu 
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incompliment. Recurs A2 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. Organització de centre 
 
Temes 
 
 1 - Comunicació 
 
Comunicació 
 
   Actuacions 
Centre  

x 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 

x Crear espais i canals de comunicació diversificats per recollir 
suggeriments i comentaris, tant virtuals com físics. Recurs C1 

x Tenir en compte les orientacions i recursos que ofereix el Pla 
TAC a l'hora de garantir la presència del centre a internet 
(portal del centre, plataforma virtual, etc.). Recurs C2 

 
Aula  

x Establir un sistema àgil de comunicació i justificació de les faltes 
d'assistència. Recurs C2 

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

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

 
 

Entorn  
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x Confeccionar conjuntament un pla de projecció externa dels 
centres d'un mateix territori per tal de millorar la imatge de tota 
la xarxa pública. Recurs B2 

x Coordinar amb les administracions locals un pla de projecció 
externa (celebració de festivitats i diades, planificació de 
jornades de portes obertes, visites a centres adscrits, etc.). 
Recurs C1 
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 5- PL

A
N

IFIC
A

C
IÓ

 
  

 
 

 
 

T
em

es 
A

ctuacions 
R

ecursos 
R

esponsables 
T

em
porització 

 C
oeducació 

Establir xarxes de col·laboració am
b les 

A
FA

s i entitats del barri. 
 

X
errada a fam

ílies de tot l'IN
S i d'altres 

IN
S de la zona a càrrec del projecte 

C
andela o de d'altres entitats que treballin 

en aquesta tem
àtica. C

ontactar i 
col·laborar am

b el teixit associatiu del 
barri de G

ràcia. 

C
om

issió de gènere i diversitat, 
A

FA
 i coordinació 

A
nual 

 C
oeducació 

M
otivar l'orientació acadèm

ica i 
professional de l'alum

nat en les diferents 
àrees de coneixem

ent m
és enllà dels 

estereotips de gènere. 
 

Projecte STEA
M

: program
a per despertar 

l'interès de les noies per aquests estudis 
trencant els estereotips i rols de gènere 
establerts en la societat. Setm

ana de la 
ciència: despertar la vocació científica en 
les noies. O

rientació acadèm
ica i 

professional lliure d'estereotips. 

Professorat i tutors 
A

nual  

 C
oeducació 

Program
ar actuacions específiques de 

sensibilització vers la com
unitat LG

TB
I per 

a la m
illora de la convivència a fi de 

prevenir conductes d'odi i discrim
inació i 

d'assetjam
ent escolar a aquestes persones. 

 

X
errada am

b un testim
oni. X

errada am
b 

entitats relacionades am
b en aquest àm

bit. 
V

eure PA
T.  

Tutoria i coordinació 
A

nual  

 C
oeducació 

R
evisar els estereotips de gènere en els 

continguts i m
aterials que es lliuren a 

l'alum
nat. 

  

Inclusió al PG
A

C
. Els departam

ents 
revisaran que el llenguatge que s'utilitza en 
els continguts i m

aterials didàctics no 
siguin sexistes. 

Professorat 
A

nual  

 C
oeducació 

Treball de l'educació sexo-afectiva i 
em

ocional.  
 

D
inàm

iques de grup i xerrades per m
itjà 

de tallers actius en els diferents àm
bits. 

Per exem
ple: analitzar el tractam

ent als 
m

itjans de com
unicació, les xarxes socials, 

Professorat de cada àm
bit 

A
nual  



 
          Institut 
          Vila de G

ràcia 
    26/02/2020 
P

àg. 16 
 

Y
outube i m

itjans no tradicionals dels 
m

odels dom
inants a la nostra societat, els 

rols estereotipats a la publicitat, etc.  
 C

oeducació 
 C

rear una com
issió de coeducació. R

ecurs 
C

2 
  

C
om

issió de G
ènere i D

iversitat am
b 

representants de fam
ílies, professorat, PA

S 
i alum

nat. 

Im
pulsors/es com

issió de 
gènere de l'Institut 

D
el 01/12/2019 al 

19/06/2020  

 C
oeducació 

 Fom
entar l'esperit crític de l'alum

nat per 
identificar i revisar situacions de desigualtat, 
discrim

inacions per raó sexe, identitat de 
gènere, expressió de gènere o per orientació 
afectivosexual. R

ecurs B
3 

  

Projecte C
andela: tallers de 

sexoafectivitat, diversitat sexual i identitat 
de gènere: http://candela.cat/inici/. V

eure 
PA

T. 

C
oordinadors, tutors i resta del 

professorat 
D

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

 C
oeducació 

 Incloure activitats relacionades am
b la 

coeducació en el pla d'acció tutorial. R
ecurs 

B
6 

  

V
eure PA

T. 
Tutoria i coordinació 

A
nual  

 C
oeducació 

 Intervenir de m
anera ràpida i am

b ferm
esa 

per eradicar actituds i expressions 
discrim

inatòries i reaccionar davant 
qualsevol acte de violència m

asclista o 
hom

òfoba. R
ecurs C

2 
  

R
evisar i actualitzar el N

O
FC

. 
Junta directiva 

A
nual  

 C
oeducació 

 R
ecollir en el PEC

 la im
portància de la 

coeducació. R
ecurs B

1 
  

R
evisar i m

odificar el PEC
. 

Junta directiva 
D

el 01/12/2019 al 
06/03/2020  

 C
om

unicació 
 A

portar les experiències que es duen a 
term

e en el centre als sem
inaris de traspàs 

prim
ària-secundària, reunions am

b altres 
centres de l'entorn, espais virtuals 
d'intercanvi o pràctica com

partida (xtec.cat), 
etc. R

ecurs G
2 

R
eunió de traspàs d'inform

ació prim
ària 

secundària sobre l'alum
nat que el curs 

següent es m
atricularà al centre (m

es de 
juny).Traspàs d'inform

ació de l'adaptació 
de l'alum

nat de 1r d'ESO
 als centres 

d'educació secundària. prim
ària inscrits 

C
oordinació pedagògica 

A
nual  
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(m

itjans de febrer).R
eunió de coordinació 

del program
a Èxit educatiu (reforç escolar) 

am
b la finalitat de fer traspàs d'inform

ació 
dels alum

nes que s'han incorporat a 1r 
d'ESO

.  
 C

om
unicació 

 C
onfeccionar conjuntam

ent un pla de 
projecció externa dels centres d'un m

ateix 
territori per tal de m

illorar la im
atge de tota 

la xarxa pública. R
ecurs B

2 
  

Jornada de portes obertes. Entorns virtuals 
de difusió de la tasca educativa que es fa al 
centre. 

Junta directiva, com
issió TIC

 i 
claustre 

A
nual  

 C
om

unicació 
 C

oordinar am
b les adm

inistracions locals 
un pla de projecció externa (celebració de 
festivitats i diades, planificació de jornades 
de portes obertes, visites a centres adscrits, 
etc.). R

ecurs C
1 

  

R
eunions de coordinació am

b el districte 
de G

ràcia (adm
inistracions locals, centres 

educatius de G
ràcia...). 

Junta directiva 
A

nual  

 C
om

unicació 
 C

rear espais i canals de com
unicació 

diversificats per recollir suggerim
ents i 

com
entaris, tant virtuals com

 físics. R
ecurs 

C
1 

  

B
ústia de queixes i suggerim

ents de 
professors, alum

nes i fam
ílies. C

alendari 
d'activitats de centre que es lliurarà a les 
fam

ílies i es projectaran al vestíbul de 
l'IN

S. 

Junta directiva 
A

nual  

 C
om

unicació 
 Establir un sistem

a àgil de com
unicació i 

justificació de les faltes d'assistència. R
ecurs 

C
2 

  

R
evisar i reelaborar el N

O
FC

. 
Junta directiva 

D
el 01/10/2020 al 

30/11/2020  

 C
om

unicació 
 Fom

entar la tutoria entre iguals per facilitar 
la com

unicació am
b alum

nat nouvingut o 
am

b altres necessitats. R
ecurs F1 

  

Tutoria entre iguals: alum
nat de 3r d'ESO

 
acom

panya a l'alum
nat nou de 1r d'ESO

 en 
la incorporació al centre. A

lum
nes-guia de 

cada curs que acom
panyaran a l'alum

nat 
nouvingut que es vagi incorporant al 
centre durant el curs. A

ctivitats de relació 

Tutor/a i coordinació 
A

nual  
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internivells (entre alum
nat de diferents 

cursos). 
 C

om
unicació 

 Tenir en com
pte les orientacions i recursos 

que ofereix el Pla TA
C

 a l'hora de garantir 
la presència del centre a internet (portal del 
centre, plataform

a virtual, etc.). R
ecurs C

2 
  

V
eure Pla TA

C
 de centre. D

ocum
ent 

transversal de C
C

B
B

 digital. 
C

om
issió TIC

 
A

nual  

 C
om

unicació 
 V

etllar perquè l'alum
nat faci un ús correcte 

de l'agenda. R
ecurs C

1 
  

U
s sistem

àtic de l'agenda física i/o digital. 
Tutors/es i coordinació 

A
nual  

 G
estió i resolució 

positiva dels 
conflictes 

A
m

pliar i aprofundir el treball am
b el grup 

classe dels elem
ents personals, causals i 

contextuals dels conflictes que s'han donat a 
l'aula per acordar propostes de m

illora 
grupals. 
  

D
inàm

iques de grup a l'hora de tutoria, 
com

 per exem
ple els cercles restauratius: 

http://xtec.gencat.cat/w
eb/.content/alfresco

/d/d/w
orkspace/SpacesStore/0021/7bd608f

3-cb73-43d1-8194-
b1526417fc80/28_practiques_restauratives
_cercles.pdf. V

eure PA
T. 

Tutors i coordinació 
A

nual  

 G
estió i resolució 

positiva dels 
conflictes 

Inform
ar sobre els conflictes d'aula al servei 

d'orientació i als coordinadors i tutors 
im

plicats per valorar com
 poden ser 

gestionats. 
 

Servei de m
ediació. Tutoria. 

Professorat 
A

nual  

 G
estió i resolució 

positiva dels 
conflictes 

Potenciar el servei de m
ediació ja existent al 

centre i fer-ne difusió a tots els m
em

bres de 
la com

unitat educativa. 
  

Els m
ediadors són form

ats en l'assignatura 
optativa de tercer d'ESO

 D
inam

ització de 
centre. 

D
epartam

ent d'orientació 
A

nual  

 G
estió i resolució 

positiva dels 
conflictes 

 D
onar a conèixer les N

orm
es d'organització 

i funcionam
ent de centre (N

O
FC

) i les 
conseqüències previstes pel seu 
incom

plim
ent. R

ecurs A
2 

  

D
inàm

ica per aconseguir el com
prom

ís de 
l'alum

nat pel m
antenim

ent d'un clim
a de 

respecte i treball a l'aula. Signatura d'una 
carta de com

prom
ís. V

eure PA
T. 

Tutors 
A

nual  
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  G

estió i resolució 
positiva dels 
conflictes 

 Incloure en les N
O

FC
 que les m

esures 
sancionadores vagin acom

panyades de 
m

esures educatives i/o d'utilitat social per al 
centre. R

ecurs C
2 

  

R
evisió i actualització del N

O
FC

. 
Junta directiva 

D
el 20/03/2020 al 

21/12/2020  

 Educació 
socioem

ocional 
Fer accions de Servei C

om
unitari com

 un 
instrum

ent per desenvolupar la com
petència 

social i el com
prom

ís cívic i form
ar 

l'alum
nat en l'aprenentatge-servei. 

 

D
iversos projectes vinculats al barri.  

Equip de nivell de 3r i 4t 
A

nual  

 Educació 
socioem

ocional 
Program

ar actuacions específiques de 
sensibilització en els valors de l'educació 
socioem

ocional: em
patia, respecte i 

diversitat.  
 

X
errada M

ents D
espertes: 

https://w
w

w
.som

via.org/program
es/m

ents-
despertes/. X

errada Projecte B
atecs SJD

: 
https://latidos-sjd.org/ca/ C

ol·laboració 
am

b l'A
ssociació Entresol: 

http://entresol.cat/presentacio-entresol/. 
V

eure PA
T. 

Tutoria i coordinació 
D

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

 Educació 
socioem

ocional 
R

ealitzar activitats perquè l'alum
nat gestioni 

i reguli les seves em
ocions (preveure estats 

em
ocionals negatius, generar em

ocions 
positives, prom

oure l'em
patia, 

autocontrolar-se, etc.). 
 

D
inàm

iques de grup a tutoria. V
eure PA

T. 
Tutors i coordinació 

A
nual  

 Educació 
socioem

ocional 
 D

ur a term
e activitats per la prevenció del 

m
al ús relacional de les tecnologies de la 

com
unicació. R

ecurs D
6 

  

X
errades sobre ciberbullying. V

eure PA
T. 

Tutoria i coordinació 
A

nual  

 Educació 
socioem

ocional 
 Establir en el Pla d'acció tutorial m

esures, 
estratègies i actuacions per al 
desenvolupam

ent de l'educació 
socioem

ocional en el centre. R
ecurs B

7 

A
 cada nivell es realitzaran dinàm

iques 
d'educació afectivoem

ocionals: 
dinàm

iques de grup i d'autoconeixem
ent. 

Tutors i coordinació 
A

nual  
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 Educació 
socioem

ocional 
 Fom

entar la im
plem

entació i ús d'un servei 
de m

ediació com
 una form

a de treballar 
continguts d'educació socioem

ocional. 
R

ecurs D
5 

  

Servei de m
ediació. 

A
lum

nat de l'assignatura 
optativa D

inam
ització de centre 

A
nual  

 Educació 
socioem

ocional 
 Form

ar l'alum
nat en la com

unicació 
audiovisual per fer-lo capaç d'analitzar 
críticam

ent els m
issatges audiovisuals i els 

valors que se'n desprenen. R
ecurs D

3 
  

M
atèria d'A

udiovisual a 4t d'ESO
 i 

C
ultura A

udiovisual a 1r de B
atxillerat. 

Professorat d'audiovisuals de 4t 
ESO

 i 1r B
atx. 

A
nual  

 Educació 
socioem

ocional 
 Incorporar els llenguatges expressius i 
artístics a la pràctica educativa per aportar-
hi una dim

ensió expressiva i creativa. 
R

ecurs D
4 

  

Projecte d'arts escèniques. 
Professorat d'arts escèniques 

A
nual  

 Educació 
socioem

ocional 
 Incorporar els valors de l'educació 
socioem

ocional en el Projecte educatiu. 
R

ecurs B
1 

  

R
ealitzar tallers d'educació 

socioem
ocionals am

b l'alum
nat de tots els 

cursos. V
eure PA

T. 

Tutors i coordinació 
A

nual  

 Educació 
socioem

ocional 
 Potenciar espais de relació inform

al entre 
tots els m

em
bres de la com

unitat educativa 
(actes de final de trim

estre, festes de final de 
curs, sopars de prom

oció, celebracions, 
etc.). R

ecurs C
3 

  

M
itjans de difusió: correu electrònic, w

eb 
de l'institut, etc. 

C
om

unitat educativa 
A

nual  

 Educació 
socioem

ocional 
 Preveure en l'horari de centre la realització 
d'assem

blees de classe i reunions de delegats 
i delegades. R

ecurs D
4 

  

V
eure PA

T.  
C

oordinació i tutors 
A

nual  
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6- PROTOCOLS 
 
“El Projecte de Convivència del centre ha d’incloure la concreció de protocols de prevenció, 
detecció i intervenció enfront situacions de conflictes greument perjudicials per a la convivència 
en els seus projectes. Els centres poden adaptar a la seva realitat i necessitats específiques els 
protocols per a la millora de la convivència del Departament d'Educació. Aquests protocols 
s’haurien d’adjuntar a l’informe del projecte.”  

 
 

En el centre, es treballaran de manera preventiva les situacions d’assetjament i 
ciberassetjament entre iguals, les conductes d’odi i discriminació i l’absentisme. En cas 
que aquestes (o altres) problemàtiques transcendeixin la fase preventiva, se seguiran els 
següents protocols:  http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/
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7- IN
D

IC
A

D
O

R
S 

 
 

 

 
 

 

O
bjectiu específic 

Indicadors 
E

stat d’assolim
ent 

1.1 Sensibilitzar la com
unitat escolar de la 

necessitat d'elaborar un Projecte de 
convivència am

b la im
plicació i el 

com
prom

ís de tots els agents educatius. 

• R
elació d'actuacions de sensibilització per a cada sector de 

la com
unitat escolar 

  

 

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

• Existència d'una diagnosi sobre la situació de la 
convivència al centre 
• R

elació de sectors participants en la diagnosi 

 

1.3 C
rear els espais necessaris per afavorir 

la participació dels diferents sectors de la 
com

unitat en l'elaboració del projecte. 

• Existència de com
issions m

ixtes entre els diferents sectors 
de la com

unitat escolar per a l'elaboració del Projecte de 
convivència 

 

2.1 Potenciar les com
petències 

socioem
ocionals. 

  

• Inclusió en el currículum
 d'accions per potenciar les 

com
petències socioem

ocionals de l'alum
nat 

• Inclusió en el Pla d'acció tutorial d'actuacions per 
desenvolupar les com

petències socioem
ocionals de 

l'alum
nat• C

ursos en els quals es desenvolupen accions per 
form

ar en com
petència socioem

ocional 

 

2.2 Potenciar les habilitats i com
petències 

• Inclusió en el Pla d'acció tutorial d'actuacions per treballar 
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 necessàries per a la gestió positiva dels 
conflictes. 
  

la gestió positiva dels conflictes 
• R

elació d'estratègies del centre que afavoreixen la gestió 
positiva dels conflictes (racó de diàleg, servei de m

ediació, 
tutoria com

partida, pràctiques restauratives, etc.) 

4.1 Sensibilitzar la com
unitat escolar en la 

im
portància del valor del diàleg i la gestió 

positiva dels conflictes. 

• R
elació d'actuacions de sensibilització portades a term

e en 
el centre 
  

 

4.2 O
rganitzar el servei de m

ediació al 
centre am

b la participació dels diferents 
m

em
bres de la com

unitat escolar. 
  

• Existència d'un servei de m
ediació en el centre• Sectors de 

la com
unitat escolar que participen en el servei de m

ediació 
• N

om
bre de casos atesos en el servei de m

ediació 
• Percentatge de casos atesos resolts 
• Participació en les trobades de centres m

ediadors 
• C

ol·laboració del centre am
b els serveis de m

ediació 
com

unitària 

 

5.2 Form
ar les persones perquè siguin 

capaces d'inform
ar-se, entendre i analitzar 

críticam
ent situacions de conflicte social, de 

violència i de pau. 

• Incorporació en el currículum
 de continguts sobre els drets 

hum
ans i la com

prensió crítica del m
ón 

• Percentatge de professorat form
at sobre drets hum

ans i 
cultura de la pau. 

 

5.4 Potenciar la participació de tots els 
sectors de la com

unitat escolar com
 a 

elem
ent bàsic per garantir la convivència i el 

clim
a escolar. 

  

• Existència de com
issions m

ixtes integrades per m
em

bres 
dels diferents sectors de la com

unitat escolar 
• G

rau de participació de les fam
ílies en l'elaboració dels 

projectes de centre 
• Existència d'un perfil dels delegats i delegades que es 
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contem
pli en el procés d'elecció 

• Existència de coordinació periòdica de l'equip directiu am
b 

l'A
M

PA
 

• Participació de l'A
M

PA
 en els processos d'acollida de les 

fam
ílies 

• G
rau de participació dels delegats i delegades en les 

com
issions de centre  

•Fom
entar l'assem

blea d'estudiants 

5.5 A
favorir els canals de com

unicació del 
centre educatiu com

 a elem
ents facilitadors 

de la convivència i el clim
a escolar. 

  

• Existència d'un protocol de com
unicació 

• R
elació d'eines i canals de com

unicació del centre que 
afavoreixin la com

unicació entre els diversos sectors de la 
com

unitat escolar (fòrum
 virtual, correu electrònic, taulell de 

novetats, bústia de suggerim
ents i reclam

acions, intranet de 
centre, etc.) 
• Existència de canals de com

unicació entre les fam
ílies i els 

seus representants al consell escolar 
• Existència de canals de com

unicació entre l'alum
nat i els 

seus representants al consell escolar 
• Existència de canals de com

unicació entre el professorat i 
els seus representants al consell escolar 
• Existència de canals de com

unicació entre el personal 
d'adm

inistració i serveis i el seu representant en el consell 
escolar 
• R

elació d'estratègies de projecció i com
unicació externa del 

centre (revistes, w
ebs, blocs, etc.) 
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