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PCONV 2. INFORME GLOBAL 

   
1- DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ  
 

 

  
DADES DEL CENTRE   

   
Codi: 08064003 
Nom: Can Margarit 
Titularitat: Públic 
Adreça: av. dels Pins, 49 bis 
Telèfon: 936882463 
Adreça Electrònica: a8064003@xtec.cat 

  
CONTEXTUALITZACIÓ   

  
En quant a la convivència, la organització del centre contempla dos nivells 
d'actuació: nivell preventiu i nivell d'intervenció. L'objectiu del primer nivell és 
desenvolupar els valors i les actituds que permetin a tota la comunitat 
educativa, en especial als alumnes, desenvolupar les competències que 
fomentin la convivència. El nivell preventiu es concreta en l'actuació dels 
docents a l'aula i amb l'acció tutorial. Les activitats proposades al PAT estan 
orientades a estimular l'equitat i el respecte a la diversitat dels alumnes en un 
marc de valors compartit. En el nivell d'intervenció, la comissió per la 
convivència té per finalitat implicar a tota la comunitat educativa en la gestió 
dels conflictes per tal d'arribar a una resolució positiva. Aquesta comissió és 
l'encarregada de portar a terme la mediació al centre en la qual les parts en 
conflicte poden trobar un espai de confianca en el qual resoldre els seus 
problemes mitjancant el diàleg. Aquesta mediació requereix en tots els casos 
la confidencialitat i la voluntat expressa de participar-hi.Els conflictes que es 
generen al centre són gestionats en una base de dades que comparteixen els 
coordinadors de curs, els tutors i el cap d'estudis del centre per tal de valorar la 
gravetat de les faltes greus i molt greus tant des d'un punt de vista qualitatiu 
com quantitatiu. Les faltes més generalitzades són els retards, el consum de 
menjar i begudes dintre del centre i les disrupcions del normal 
desenvolupament de les classes.  
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2- DIAGNOSI- RESULTATS  
 

 

 
Absentisme 

 
    Punts molt forts 

 
       Desenvolupem estratègies i actuacions per intervenir davant situacions 

d'absentisme escolar. 
  

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

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

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

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

       Impliquem les famílies per evitar situacions d'absentisme. 
  

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

       Preveiem activitats d'acollida i adaptació per a l'alumnat que s'incorpora 
després d'un període d'absentisme. 
  

       Recollim en les NOFC una normativa clara i eficient referent a l'abordatge 
integral de l'absentisme. 
  

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

 
 
    Punts forts 

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

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

l'absentisme. 
  

       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. 
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       Estimulem el compromís de l'alumnat en el propi procés educatiu per 
afavorir la seva assistència. 
  

       Treballem la prevenció de l'absentisme. 
  

 
 
    Punts febles 

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

l'absentisme. 
  

       Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió i resolució 
de casos d'absentisme. 
  

 
 
    Punts molt febles 

 
       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. 
  

       Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i 
pràctiques sobre la gestió i el tractament dels casos d'absentisme. 
  

 
 
Acollida 

 
    Punts molt forts 

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

centres i l'èxit educatiu de l'alumnat. 
  

       Contemplem mesures d'acollida específiques per a l'alumnat que es 
reincorpora a l'aula després d'un període d'absència continuat (malaltia 
prolongada, absentisme, inassistència al centre, etc.). 
  

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

       Disposem d'estratègies concretes per facilitar l'acollida de les famílies en 
l'àmbit de l'aula. 
  

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

       Establim propostes d'actuació específiques per realitzar l'acollida de les 
noves famílies. 
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       Establim propostes d'actuació específiques per realitzar l'acollida del 
professorat nou, PAS i d'altres professionals. 
  

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

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

       Preveiem actuacions per afavorir el coneixement mutu i facilitar la cohesió 
del grup. 
  

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

       Preveiem una imatge acollidora del centre. 
  

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

       Tenim mecanismes específics per acollir l'alumnat nouvingut. 
  

       Tenim sistematitzats els processos d'acollida per a tot l'alumnat, les seves 
famílies i per a la resta de la comunitat escolar (professorat, PAS, altres 
professionals d'intervenció puntual al centre) tant si s'hi incorporen a l'inici 
com un cop comencat el curs. 
  

 
 
    Punts forts 

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

  
       Disposem de mesures informar i acompanyar el professorat o altres 

professionals que intervinguin per primer cop a l'aula. 
  

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

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

       Tenim en compte els recursos de l'entorn per planificar l'acollida dels nous 
membres de la comunitat escolar. 
  

 
 
    Punts febles 

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

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

 
 
    Punts molt febles 

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

anual del centre. 
  

 
 
Coeducació 

 
    Punts molt 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. 
  

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

       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 forts 

 
       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. 
  

       Garantim un ús no sexista dels espais del centre. 
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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. 
  

       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. 
  

 
 
    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. 
  

 
 
    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.  
  

 
 
Comunicació 

 
    Punts molt forts 

 
       Disposem d'eines, estratègies i mecanismes de comunicació amb l'alumnat 

per afavorir el seu procés educatiu. 
  

       Disposem d'espais i canals de comunicació adrecats a les famílies. 
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       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 canals i espais de comunicació que permeten a la comunitat 
escolar expressar-se i compartir informació. 
  

       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 confianca. 
  

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

 
 
    Punts forts 

 
       Aprofitem els recursos de l'entorn. 

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

  
       Fem de les reunions espais de comunicació efectius i d'aprenentatge 

organitzatiu. 
  

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

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

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

 
 
    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. 
  

       Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn la 
comunicació dins del Pla de Formació de centre. 
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    Punts molt febles 

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

intercanviar experiències i pràctiques. 
  

 
 
Conflictes greus 

 
    Punts molt forts 

 
       Analitzem amb els alumnes els conflictes esdevinguts a l'aula per 

facilitar-ne un procés d'autoaprenentatge. 
  

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

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

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

       Impliquem les famílies en la gestió i resolució dels conflictes greus amb 
l'alumnat. 
  

       Incorporem els principis i mesures que garanteixin una bona convivència 
en el centre al Projecte educatiu i a la resta de documents del centre. 
  

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

 
 
    Punts forts 

 
       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. 
  

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

       Detectem els conflictes greus que esdevenen a l'aula. 
  

       Disposem d'estratègies concretes per implicar el professorat i altres 
professionals en la resolució de conflictes greus amb l'alumnat. 
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       Ens coordinem amb l'administració local i altres agents territorials per dur a 
terme actuacions concretes per combatre situacions de risc i conflictes 
externs. 
  

       Intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte greu. 
  

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

       Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió i resolució 
de casos de conflictes greus. 
  

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

 
 
    Punts febles 

 
       Disposem d'estratègies concretes per implicar l'alumnat en la resolució de 

conflictes greus. 
  

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

       Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l'entorn 
escolar per promoure accions que facilitin la convivència. 
  

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

 
 
Educació intercultural 

 
    Punts molt forts 

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

perspectiva intercultural. 
  

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

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

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

recollim en la memòria anual del centre. 
  

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

       Establim propostes d'actuacions específiques a l'alumnat per conèixer i 
respectar la diversitat social i cultural i per promoure les relacions 
interpersonals. 
  

       Gestionem la diversitat de creences i manifestacions culturals de l'alumnat i 
les seves famílies. 
  

       Participem en programes socioeducatius de l'entorn. 
  

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

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

 
 
    Punts febles 

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

l'educació intercultural. 
  

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

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

       Recollim l'educació intercultural en els documents del centre. 
  

 
 
    Punts molt febles 

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

l'educació intercultural. 
  

 
 
Educació per la pau 

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

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

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

       Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen els valors 
convivencials.  
  

 
 
    Punts forts 

 
       Establim propostes d'actuació específiques per fomentar l'educació per la 

pau i els drets humans entre l'alumnat. 
  

       Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn la cultura 
de la pau i el coneixement dels drets humans. 
  

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

       Promovem accions i estratègies per fomentar l'educació per la pau i la 
divulgació dels drets humans entre els membres de la comunitat escolar. 
  

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

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

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

 
 
    Punts febles 

 
       Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies a través de 

l'acció tutorial en l'educació per la pau. 
  

       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.  
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       Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l'entorn 
escolar per promoure l'educació per la pau. 
  

 
 
    Punts molt febles 

 
       Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació per la pau entre la 

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

       Coneixem i participem en xarxes de centres que fomentin la cultura de la 
pau i el respecte als drets humans. 
  

 
 
Estructura i gestió de recursos 

 
    Punts molt forts 

 
       Apliquem criteris pedagògics en la confecció d'horaris que facilitin un bon 

clima de centre. 
  

       Disposem d'espais de comunicació a l'aula que afavoreixen al màxim una 
relació positiva. 
  

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

       Organitzem l'aula en funció de l'alumnat. 
  

       Potenciem espais i mecanismes de coordinació dels recursos humans. 
  

       Treballem les rutines organitzatives i convencionals a l'aula. 
  

 
 
    Punts forts 

 
       Compartim, entre els docents, estratègies d'organització. 

  
       Establim processos de gestió del coneixement que afavoreixin la millora del 

funcionament del centre. 
  

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

       Fomentem un lideratge positiu del professorat. 
  

       Formem la comunitat escolar en organització i gestió de centre. 
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       Impliquem la família en el funcionament de l'aula. 
  

       Organitzem els espais per afavorir un bon clima de centre. 
  

       Recollim en els documents del centre estratègies organitzatives que 
afavoreixin el clima de centre. 
  

       Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'estructura i la gestió dels 
recursos pel bon clima del centre. 
  

 
 
    Punts febles 

 
       Alineem els nostres objectius i actuacions amb els dels projectes 

comunitaris extistents en l'entorn. 
  

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

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

       Impliquem les famílies en el funcionament i gestió del centre i en els 
projectes educatius comunitaris. 
  

       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. 
  

       Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de 
l'organització i gestió dels recursos. 
  

       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 

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

l'alumnat gestioni els seus conflictes de manera positiva. 
  

       Disposem de protocols, circuits i una estructura organitzativa que faciliten 
la gestió i resolució dels conflictes al centre. 
  

       Incorporem la gestió positiva dels conflictes en els documents del centre. 
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       Recollim en les NOFC com gestionar i resoldre els conflictes de manera 
positiva. 
  

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

 
 
    Punts forts 

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

  
       Detectem els conflictes que es donen a l'aula. 

  
       Disposem d'estratègies concretes per implicar el professorat en la gestió i 

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

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

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

       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. 
  

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

       Intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte. 
  

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

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

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

       Utilitzem la mediació per a la gestió positiva dels conflictes. 
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    Punts febles 

 
       Avaluem el funcionament dels processos d'intervenció i resolució dels 

conflictes i ho recollim en la memòria anual del centre. 
  

       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. 
  

 
 
    Punts molt febles 

 
       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. 
  

 
 
Educació socioemocional 

 
    Punts molt 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. 
  

       Potenciem la competència comunicativa de l'alumnat. 
  

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

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

 
 
    Punts forts 

 
       Impliquem les famílies en la valoració de la comunicació com a eina per a la 

millora de les relacions intrapersonals i interpersonals. 
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       Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació socioemocional 
entre la comunitat escolar i ho recollim en la memòria anual del centre. 
  

       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. 
  

       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. 
  

       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. 
  

       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. 
  

 
 
    Punts molt febles 

 
       Coneixem i participem en xarxes de centres que treballin els programa 

d'educació emocional i competència social. 
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Norma 

 
    Punts molt forts 

 
       Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en el 

compliment de les normes. 
  

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

       Eduquem en el sentit de la norma. 
  

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

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

       Tenim normes d'aula clares i concretes. 
  

 
 
    Punts forts 

 
       Elaborar les normes d'aula amb l'alumnat. 

  
       Ens coordinem amb els diferents agents de l'entorn per donar coherència a 

la normativa que incideix directament en els infants i joves. 
  

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

       Establim un protocol de difusió i aplicació de les normes de convivència en 
el centre i les conseqüències del seu incompliment. 
  

       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). 
  

       Formem la comunitat escolar en organització i gestió de centres en relació 
amb el clima escolar. 
  

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

       Sensibilitzem el claustre sobre la importància del valor educatiu i 
participatiu de la norma. 
  

       Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixin la interiorització i 
acceptació de la norma. 
  

       Valorem i revisem periòdicament les normes d'aula. 
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    Punts febles 

 
       Avaluem les mesures destinades a fomentar el coneixement i el 

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

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

       Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de les normes 
de convivència. 
  

 
 
Educar en el respecte 

 
    Punts molt forts 

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

respecte i ho recollim en la memòria anual. 
  

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

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

       Fomentem una actitud de respecte de l'alumnat envers el professorat i 
altres professionals del centre. 
  

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

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

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

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

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

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

       Recollim el valor del respecte en els documents del centre. 
  

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

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

       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. 
  

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

 
 
    Punts forts 

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

el respecte. 
  

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

 
 
    Punts molt febles 

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

  

 
 
Participació 

 
    Punts molt forts 

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

en la gestió i organització de l'aula.  
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       Estimulem la participació de l'alumnat en el seu propi procés educatiu com, 
per exemple, en el seguiment i en l'avaluació de les activitats a l'aula. 
  

       Recollim en els documents de centre els canals i les formes de participació 
de la comunitat escolar. 
  

       Sensibilitzem el claustre sobre la importància de la participació i implicació 
de la comunitat escolar en els processos educatius. 
  

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

 
 
    Punts forts 

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

famílies. 
  

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

       Establim propostes d'actuació específiques per fomentar la participació de 
l'alumnat en el centre. 
  

       Establim propostes d'actuació específiques per fomentar la participació de 
les famílies en el centre. 
  

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

       Potenciem la corresponsabilitat i la participació de tots els membres de la 
comunitat escolar. 
  

       Preveiem un calendari i espais físics i virtuals per tal de facilitar les reunions 
de les associacions del centre i els diversos òrgans de participació de la 
comunitat escolar. 
  

       Promovem les xarxes de centre. 
  

       Utilitzem metodologies que fomentin la participació de l'alumnat. 
  

 
 
    Punts febles 

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

anual del centre. 
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       Ens coordinem amb les entitats de l'entorn del centre per promoure la 
participació de tots els membres de la comunitat escolar. 
  

       Establim propostes d'actuació específiques per fomentar la participació del 
professorat, PAS i professionals d'atenció educativa en el centre. 
  

       Formem la comunitat escolar en temes de participació dins del Pla de 
Formació de centre. 
  

       Recollim i difonem les bones pràctiques en participació realitzades en el 
centre. 
  

 
 
Educar en la gestió positiva dels conflictes 

 
    Punts molt forts 

 
       Implementem els protocols d'àmbit convivencial elaborats pel Departament 

d'Ensenyament. 
  

       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. 
  

       Sensibilitzem el claustre en la necessitat d'educar en la gestió positiva dels 
conflictes. 
  

 
 
    Punts forts 

 
       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. 
  

       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. 
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       Disposem d'estratègies concretes per a implicar les famílies en l'educació 
en la gestió positiva dels conflictes en l'àmbit de l'aula. 
  

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

       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. 
  

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

       Impliquem les famílies en l'educació en la gestió positiva dels conflictes 
dels seus fills i filles. 
  

       Impulsem des de totes les àrees la gestió dels conflictes d'aula mitjancant 
estratègies de gestió positiva. 
  

       Participem en les trobades de convivència i mediació del territori per 
fomentar el treball en xarxa. 
  

       Utilitzem estratègies i metodologies d'aula que afavoreixen l'educació en la 
gestió positiva del conflicte. 
  

 
 
    Punts febles 

 
       Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i 

pràctiques sobre l'educació en la gestió i la resolució de conflictes lleus. 
  

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

       Tenim en compte els recursos del territori per educar en la gestió positiva 
dels conflictes. 
  

 
 
    Punts molt febles 

 
       Disposem d'alumnat format en el programa de mediació escolar en el 

grup-classe. 
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       Ens coordinem amb les entitats culturals, esportives i de lleure per fomentar 
l'educació en la gestió positiva dels conflictes. 
  

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

 
 
Educar en l'esforç i la responsabilitat 

 
    Punts molt forts 

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

actuacions per educar l'alumnat en l'esforc i la responsabilitat. 
  

       Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn l'esforc i 
la responsabilitat.  
  

       Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació en els valors de 
l'esforc i la responsabilitat i la implicació de la comunitat escolar en els 
processos educatius. 
  

       Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus fills 
en els valors de l'esforc i la responsabilitat. 
  

 
 
    Punts forts 

 
       Avaluem les mesures destinades a fomentar els valors entre la comunitat 

escolar i ho recollim en la memòria anual del centre. 
  

       Desenvolupem en el currículum de les diverses àrees continguts per 
treballar l'esforc i la responsabilitat. 
  

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

       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. 
  

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

       Establim propostes d'actuació específiques per fomentar el valor de 
l'esforc, la responsabilitat i el compromís cívic. 
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       Recollim en els documents del centre el foment de l'esforc i la 
responsabilitat per aconseguir els objectius educatius. 
  

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

 
 
    Punts febles 

 
       Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant del valor de 

l'esforc i la responsabilitat. 
  

 
 
    Punts molt febles 

 
       Participem en xarxes de centres que promouen els valors de l'esforc i la 

responsabilitat, i el compromís cívic. 
  

 
 
Inclusió 

 
    Punts molt forts 

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

actuacions per educar l'alumnat en el respecte a la diversitat i la inclusió. 
  

       Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en risc 
d'exclusió en el procés escolar i educatiu dels seus fills. 
  

       Disposem d'una estructura organitzativa en el centre que afavoreix 
l'educació inclusiva i l'atenció a la diversitat. 
  

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

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

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

       Sensibilitzem el claustre sobre la necessitat de treballar per una escola 
inclusiva que doni resposta a la diversitat de tot l'alumnat. 
  

       Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus fills i 
filles en la inclusió i el respecte a la diversitat. 
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       Valorem i integrem tots els membres de la comunitat. 
  

 
 
    Punts forts 

 
       Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació inclusiva entre la 

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

       Desenvolupem un currículum inclusiu. 
  

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

       Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions 
concretes de foment de l'educació inclusiva. 
  

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

       Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen l'educació inclusiva i 
l'atenció a la diversitat. 
  

 
 
    Punts febles 

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

a la diversitat. 
  

       Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de l'educació 
inclusiva. 
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3- 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. 
  
1.2. Anàlisi i avaluació del projecte de convivència 
 (Centre) 
1.4 Constituir i dinamitzar la comissió de convivència. 
  

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

2.1 Potenciar les competències socioemocionals. 
  
2.2 Potenciar les habilitats i competències 
necessàries per a la gestió positiva dels conflictes. 
  
2.3 Educar infants i joves en el desenvolupament 
d'uns valors instrumentals (respecte, esforc, 
responsabilitat, etc.) que els permetin formar-se com a 
futurs ciutadans responsables i compromesos. 
  
2.4 Potenciar la competència social i ciutadana de 
l'alumnat. 
  
2.5 Educar en el valor de la norma i potenciar la 
participació de l'alumnat en la seva elaboració. 
  

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

3.1 Garantir l'òptima incorporació dels nous membres 
de la comunitat escolar. 
  
3.2 Promoure una cultura inclusiva que respecti i 
valori les diferències en un marc de valors compartits. 
  
3.5 Prevenir l'absentisme i facilitar la reincorporació de 
l'alumnat absentista 
  

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

4.1 Sensibilitzar la comunitat escolar en la importància 
del valor del diàleg i la gestió positiva dels conflictes. 
  
4.2 Organitzar el servei de mediació al centre amb la 
participació dels diferents membres de la comunitat 
escolar. 
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5. Fomentar una cultura de la 
pau i la no-violència, 
juntament amb els valors que 
fan possible preservar i 
enriquir  la vida de totes les 
persones.  

5.4 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. 
  

 
 

3- ACTUACIONS PREVISTES 
 

 

 
1. Valors i actituds 

 
Temes 

 
 1 - Coeducació 
 2 - Educació intercultural 
 3 - Educació per la pau 
 4 - Educar en la gestió positiva dels conflictes 
 5 - Educar en l'esforç i la responsabilitat 
 

Coeducació 

 

   Actuacions 

Centre  Crear una comissió de coeducació. Recurs C2 
  
 Determinar el grau d'impacte de la resolució de situacions de 
conflicte vinculades a comportaments i actituds de caràcter 
sexista i d'identitat de gènere, expressió de gènere o orientació 
afectivosexual en la millora del clima de convivència del centre. 
Recurs J2 
  
 Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la 
comunitat escolar sobre les mesures i actuacions del centre en 
l'àmbit de la coeducació. Recurs J1 
  

 

https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.fx1esms3i6ie
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.fvutk4dce9r6
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.g4ppul47lelj
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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 a garantir el respecte a la 
diferència i a l'orientació sexual. Recurs D2 
  
 Utilitzar l'espai igualtat de gènere dins del web Família i Escola. 
Junts X l'Educació. Recurs D3 
  
 Utilitzar l'aplicació informàtica Escola i Família per tal de 
fomentar l'acció tutorial compartida. Recurs D1 
  

 

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

 

https://docs.google.com/document/d/1Ec1iIbHNHSEWr_xclW0z9do2znD8pWL15GV53YRRQVI/edit#bookmark=id.bofqk7mxpqim
https://docs.google.com/document/d/1Ec1iIbHNHSEWr_xclW0z9do2znD8pWL15GV53YRRQVI/edit#bookmark=id.y38h7m8jbuld
https://docs.google.com/document/d/1Ec1iIbHNHSEWr_xclW0z9do2znD8pWL15GV53YRRQVI/edit#bookmark=id.cq9m1192fv3f
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.i7k9kbxvqakl
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.i7k9kbxvqakl
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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 
  
 Fer servir el protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront 
conductes d'odi i discriminació en cas de detectar situacions de 
conflicte que impliquin discriminació per raó d'origen. Recurs B6 
  
 Incloure en el Pla d'acollida actuacions per promoure la inclusió 
escolar i social de l'alumnat d'origen estranger. Recurs B8 
  
 Incorporar la valoració i reconeixement de totes les llengües 
existents al centre en el Projecte Lingüístic de Centre. Recurs B7 
  
 Reflexionar i compartir, a nivell col.lectiu,sobre les mesures 
pedagògiques per treballar l'educació intercultural tant a nivell 
curricular com de metodologia i organització d'aula. Recurs E4 
  
 Tenir present la perspectiva intercultural en el projecte curricular 
de centre. Recurs B2 
  
 Treballar en el Pla d'Acció Tutorial l'acompanyament a la 
construcció d'una identitat de múltiples pertinences. Recurs B3 
  
 Utilitzar canals de comunicació per compartir amb la comunitat 
escolar les experiències que es duen a terme en el centre. 
Recurs F3 
  

 

Entorn  Oferir les instal•lacions del centre educatiu per a activitats 
culturals, esportives i de lleure adrecades a la comunitat. Recurs 
C2 
  
 Organitzar sortides per conèixer la realitat del territori a partir de 
la coneixenca d'entitats i institucions de grups socioculturals 
diversos. Recurs C6 
  
 Promoure el Servei Comunitari com un element d'arrelament al 
territori. Recurs C4 
  

 

https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.930k7luyxayc
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.a8s76x5ml6bt
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.opqhm9aizou4
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.4r9m4chuuxmf
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.3baevgcopeud
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.7mlscrwgvubq
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.d6m4cfowsl3c
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.mxx0x8ajkzgi
https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark=id.niys29kre2p0
https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark=id.niys29kre2p0
https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark=id.kic2ltr3w32c
https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark=id.17ywz9npkg4
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Educació per la pau 

 

   Actuacions 

Aula  Recollir en els continguts específics addicionals de la carta de 
compromís educatiu les mesures necessàries i els compromisos 
entre família, tutor del centre i alumne (a partir del primer curs de 
l'educació secundària obligatòria o si es veu oportú, cicle superior 
d'educació primària) per estimular l'educació per la pau. Recurs 
E3 
  
 Utilitzar els recursos i orientacions que ofereix el web Família i 
Escola. Junts x l'Educació referents al seguiment i 
acompanyament escolar i l'educació en valors dels fills, i 
orientar-ne l'ús. Recurs E2 
  
 Utilitzar l'aplicació informàtica Escola i Família per tal de 
fomentar l'acció tutorial compartida amb les famílies. Recurs E1 
  

 

Entorn  Col•laborar amb les entitats de l'entorn per promoure accions de 
servei comunitari. Recurs D3 
  
 Convidar agents educatius de l'entorn a participar en les 
activitats formatives del centre. Recurs D5 
  
 Promoure i valorar la participació i implicació de l'alumnat en les 
diferents entitats locals, culturals, esportives i cíviques.Recurs D1 
  

 

 

Educar en la gestió positiva dels conflictes 

 

   Actuacions 

Centre  Fomentar que la xarxa de suport entre iguals compti amb 
alumnat mediador. Recurs F4 
  
 Impulsar la implementació de programes que promoguin la 
participació de l'alumnat en la prevenció dels conflictes 
(programa de competència social, programes d'educació 
emocional, programa de convivència i mediació escolar, etc). 
Recurs F1 
  

 

Aula  Animar l'alumnat a formar part de l'equip de mediació. Recurs E2 
  
 Formar l'alumnat en mediació escolar. Recurs E1 
  

 

https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.ly2x2i88uj3o
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.ly2x2i88uj3o
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.3avnlkhfummo
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.551nzxi0pm09
https://docs.google.com/document/d/1vPqzpGhrTAhNzpvIu1kl26u5-_JatGHH0Bkrhrv4t1k/edit#bookmark=kix.dm0v5jeapr3p
https://docs.google.com/document/d/1vPqzpGhrTAhNzpvIu1kl26u5-_JatGHH0Bkrhrv4t1k/edit#bookmark=kix.9tlzqg7furuj
https://docs.google.com/document/d/1vPqzpGhrTAhNzpvIu1kl26u5-_JatGHH0Bkrhrv4t1k/edit#bookmark=kix.q628ixuhxj8p
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.wg3mjyfvh8tq
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.fjcs21wr6y7p
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.jn5qghk4t2nn
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.338gf41dcu5k
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Entorn  Difondre la tasca i col•laborar amb els serveis de mediació. 
Recurs E2 
  

 

 

 

Educar en l'esforç i la responsabilitat 

 

   Actuacions 

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

 

 
 
2. Resolució de conflictes 

 
Temes 

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

Absentisme 

 

   Actuacions 

Centre  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 
  

 

Entorn  Dur a terme un seguiment i una orientació molt pautada dels 
casos de risc d'absentisme en la transició entre les diferents 
etapes educatives (primària-secundària, 
secundària-ensenyaments postobligatoris o programes de 
formació i inserció). Recurs B2 
  

 

 

Conflictes greus 

 

   Actuacions 

Centre  Divulgar entre la comunitat escolar cursos de formació sobre 
situacions de risc (consum de drogues i alcohol, violència 
masclista, Internet segura, etc.). Recurs G2 
  

 

https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.bfoalnjevm4r
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.eoiny78uwdlm
https://docs.google.com/document/d/17Yh5qB4pIS2fsvHkUqHhxQCa4CIJUQpQ4Cv36dYbLQs/edit#bookmark=kix.svgz4n1o0a3e
https://docs.google.com/document/d/1NmzFSpFXE2mzPEObXcWSGoWEl8MfzGL6mF-gfEz6X8I/edit#bookmark=kix.nzpt0ea7xgap
https://docs.google.com/document/d/1dkWvTFtilnd8_ovWgCOF3ZdkfPqKjVW6EFQqRP6DKtM/edit#bookmark=kix.ls7am2x3zsa8
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Aula  Implicar en la resolució de conflictes greus l'alumnat afectat 
(fitxes de reflexió, proposta de mediació com a mesura 
reparadora i conciliadora un cop aplicada la mesura correctora o 
sanció). Recurs E2 
  

 Utilitzar diverses estratègies (assemblea de classe, 
‘role-playing', cercles restauratius, etc.) en la resolució dels 
conflictes greus esdevinguts a l'aula. Recurs E3 
  

 

Entorn  Col•laborar amb les entitats de l'entorn per detectar situacions 
de conflicte (assetjament, ciberassetjament, maltractament, 
NGJOV, etc.). Recurs D1 
  

 

 

Gestió i resolució positiva dels conflictes 

 

   Actuacions 

Centre  Determinar el grau d'impacte en la millora del clima de 
convivència del centre de l'aplicació d'estratègies d'intervenció i 
resolució positiva del conflicte en la intervenció davant conflictes 
lleus. Recurs H2 
  

 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 
  

 

 
3. Organització de centre 

 
Temes 

 
 1 - Acollida 
 2 - Comunicació 
 3 - Estructura i gestió de recursos 
 4 - Norma 
 5 - Participació 
 

Acollida 

 

   Actuacions 

Entorn  Donar a conèixer i orientar les famílies i l'alumnat sobre activitats 
d'associacionisme juvenil i entitats de lleure i voluntariat de 
l'entorn, per tal de facilitar la seva participació i integració. Recurs 
C2 
  

 Fer conèixer les accions i publicacions que orientin les famílies i 
l'alumnat respecte a l'oferta cultural, socioeducativa del municipi. 
Recurs C3 
  

 

https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.4lhqk3vcw1pg
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.sl45v8e4r6l2
https://docs.google.com/document/d/1_E2c_4uw8z4P9bdeQO6nm1gJBd1uDLaUmE_fYRV8jmQ/edit#bookmark=kix.3x9rwnri4u5x
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.50je52x35f31
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.f43toiqqv1qn
https://docs.google.com/document/d/1swZZAB-EXIbFRP5L121grbz49PL6Ys8ruTA49P1lnOY/edit#bookmark=kix.b6ix51cmsaos
https://docs.google.com/document/d/1swZZAB-EXIbFRP5L121grbz49PL6Ys8ruTA49P1lnOY/edit#bookmark=kix.b6ix51cmsaos
https://docs.google.com/document/d/1swZZAB-EXIbFRP5L121grbz49PL6Ys8ruTA49P1lnOY/edit#bookmark=kix.lhxxs7fslgw0
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Comunicació 

 

   Actuacions 

Centre  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 
  

 Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la 
comunitat escolar sobre els sistemes d'informació i comunicació 
del centre. Recurs H1 
  

 

 

Estructura i gestió de recursos 

 

   Actuacions 

Centre  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 
  

 

Entorn  Col•laborar amb l'adminsitració local en l'elaboració de projectes 
d'àmbit comunitari (projecte de convivencia, educació en valors, 
etc.). Recurs B1 
  

 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 
  

 Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la 
comunitat escolar sobre l'aplicació i compliment de les normes en 
el centre. Recurs G1 
  

 

https://docs.google.com/document/d/18hI5K-8Kl4L0IMiPgGmf_CqoHbpZTZ6ekM97BeCQIO4/edit#bookmark=kix.3udhumira7rs
https://docs.google.com/document/d/18hI5K-8Kl4L0IMiPgGmf_CqoHbpZTZ6ekM97BeCQIO4/edit#bookmark=kix.es2cvftkl8yp
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark=kix.b7ohrumuh8ir
https://docs.google.com/document/d/1mNCW9ml6YMprmpxvZ64DZiTL1bNjhM1OxttdzcWH7C0/edit#bookmark=kix.bl837sdx1q81
https://docs.google.com/document/d/1mNCW9ml6YMprmpxvZ64DZiTL1bNjhM1OxttdzcWH7C0/edit#bookmark=kix.pldx07ak2q5f
https://docs.google.com/document/d/19SYW1rHzsrcQ2PLRJ5mJBxewbtcbsrEX_nBfptUSoZ0/edit#bookmark=kix.t7xujr5knenb
https://docs.google.com/document/d/19SYW1rHzsrcQ2PLRJ5mJBxewbtcbsrEX_nBfptUSoZ0/edit#bookmark=kix.cl40lp25qmek
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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 
  

 Conèixer experiències educatives que potencien la participació: 
comunitats d'aprenentatge, servei comunitari, aprenentatge i 
servei, etc. Recurs H4 
  

 Facilitar una major presència del PAS i d'altres professionals en 
la vida del centre (celebracions, diades, activitats esportives, 
culturals, etc.). Recurs E2 
  

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

 Potenciar el treball en equip per tal de fomentar l'elaboració de 
projectes interdisciplinaris, la programació transversal per 
competències bàsiques, els treballs de síntesi, el projecte de 
recerca, etc. Recurs E1 
  

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

 

Entorn  Donar a conèixer a les famílies i l'alumnat les associacions 
juvenils i entitats de lleure de l'entorn i orientar-los per facilitar la 
seva participació. Recurs D3 
  

 Participar en els mitjans de comunicació per difondre l'actualitat 
del centre. Recurs D1 
  

 

 

https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.o0fl2zyrmrep
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.c3pm4ulmekwt
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.pe9rm9cdok55
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.mhh3coccxfhr
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.1suhyma9k6iw
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.f4n30jtof3li
https://docs.google.com/document/d/1HdZ6FP86phGs9Ywp49dBIlMQucL_nSaYuJMBlIIzPRw/edit#bookmark=kix.dxre8wgk7y1l
https://docs.google.com/document/d/1HdZ6FP86phGs9Ywp49dBIlMQucL_nSaYuJMBlIIzPRw/edit#bookmark=kix.3f32e3ox245o
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4- PLANIFICACIÓ 
 

    

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Absentisme  Dur a terme un seguiment i una 
orientació molt pautada dels casos 
de risc d'absentisme en la transició 
entre les diferents etapes educatives 
(primària-secundària, 
secundària-ensenyaments 
postobligatoris o programes de 
formació i inserció).  
  

Recurs B2 Coordinadors de nivel 
Orientació 

Trimestral   

 Absentisme  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 Equip Directiu Anual   

 Acollida  Donar a conèixer i orientar les 
famílies i l'alumnat sobre activitats 
d'associacionisme juvenil i entitats 
de lleure i voluntariat de l'entorn, per 
tal de facilitar la seva participació i 
integració.  
  

Recurs C2 Tutories 
Coordinació 
Pedagògica 

Mensual   

https://docs.google.com/document/d/1NmzFSpFXE2mzPEObXcWSGoWEl8MfzGL6mF-gfEz6X8I/edit#bookmark=kix.nzpt0ea7xgap
https://docs.google.com/document/d/17Yh5qB4pIS2fsvHkUqHhxQCa4CIJUQpQ4Cv36dYbLQs/edit#bookmark=kix.svgz4n1o0a3e
https://docs.google.com/document/d/1swZZAB-EXIbFRP5L121grbz49PL6Ys8ruTA49P1lnOY/edit#bookmark=kix.b6ix51cmsaos
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4- PLANIFICACIÓ 
 

    

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Acollida  Fer conèixer les accions i 
publicacions que orientin les famílies 
i l'alumnat respecte a l'oferta 
cultural, socioeducativa del municipi.  
  

Recurs C3 Tutories 
Coordinació 
Pedagògica 

Mensual   

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

Recurs B1 Tutories 
Orientació 

Anual   

 Coeducació  Crear una comissió de coeducació.  
  

Recurs C2 Equip Directiu Anual   

https://docs.google.com/document/d/1swZZAB-EXIbFRP5L121grbz49PL6Ys8ruTA49P1lnOY/edit#bookmark=kix.lhxxs7fslgw0
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.i7k9kbxvqakl
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.fx1esms3i6ie
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4- PLANIFICACIÓ 
 

    

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Coeducació  Determinar el grau d'impacte de la 
resolució de situacions de conflicte 
vinculades a comportaments i 
actituds de caràcter sexista i 
d'identitat de gènere, expressió de 
gènere o orientació afectivosexual 
en la millora del clima de 
convivència del centre.  
  

Recurs J2 Coordinadors de nivell 
Cap d’estudis 

  Diària 

 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 Tutories 
Coordinadors de nivel 
Equip Directiu 

Trimestral 

 Coeducació  Recollir el grau de satisfacció dels 
diferents agents de la comunitat 
escolar sobre les mesures i 
actuacions del centre en l'àmbit de la 
coeducació  
  

Recurs J1 Equip Directiu Anual   

https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.fvutk4dce9r6
https://docs.google.com/document/d/1Ec1iIbHNHSEWr_xclW0z9do2znD8pWL15GV53YRRQVI/edit#bookmark=id.bofqk7mxpqim
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.g4ppul47lelj
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Coeducació  Utilitzar l'espai igualtat de gènere 
dins del web Família i Escola. Junts 
X l'Educació.  
  

Recurs D3 Tutories Anual   

 Coeducació  Utilitzar l'aplicació informàtica 
Escola i Família per tal de fomentar 
l'acció tutorial compartida.  

Recurs D1 Tutories i famílies   Anual 

 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 Equip Directiu   Anual 

 Comunicació  Recollir el grau de satisfacció dels 
diferents agents de la comunitat 
escolar sobre els sistemes 
d'informació i comunicació del 
centre.  
  

Recurs H1 Equip Directiu   Anual 

https://docs.google.com/document/d/1Ec1iIbHNHSEWr_xclW0z9do2znD8pWL15GV53YRRQVI/edit#bookmark=id.y38h7m8jbuld
https://docs.google.com/document/d/1Ec1iIbHNHSEWr_xclW0z9do2znD8pWL15GV53YRRQVI/edit#bookmark=id.cq9m1192fv3f
https://docs.google.com/document/d/18hI5K-8Kl4L0IMiPgGmf_CqoHbpZTZ6ekM97BeCQIO4/edit#bookmark=kix.3udhumira7rs
https://docs.google.com/document/d/18hI5K-8Kl4L0IMiPgGmf_CqoHbpZTZ6ekM97BeCQIO4/edit#bookmark=kix.es2cvftkl8yp
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 Conflictes greus  Col•laborar amb les entitats de 
l'entorn per detectar situacions de 
conflicte (assetjament, 
ciberassetjament, maltractament, 
NGJOV, etc.).  

Recurs D1 Equip Directiu Trimestral i/o segons 
necesssitat   

 Conflictes greus  Divulgar entre la comunitat escolar 
cursos de formació sobre situacions 
de risc (consum de drogues i 
alcohol, violència masclista, Internet 
segura, etc.).  

Recurs G2 
 

Coordinadors de nivel 
Coordinació 
Pedagògica 

Anual   

 Conflictes greus  Implicar en la resolució de conflictes 
greus l'alumnat afectat (fitxes de 
reflexió, proposta de mediació com a 
mesura reparadora i conciliadora un 
cop aplicada la mesura correctora o 
sanció).  
  

Recurs E2 Tutories 
Orientació 
Coordinació 
Pedagògica 

Segons necessitat   

 Conflictes greus  Utilitzar diverses estratègies 
(assemblea de classe, ‘role-playing', 
cercles restauratius, etc.) en la 
resolució dels conflictes greus 
esdevinguts a l'aula.  
  

Recurs E3 Tutories Segons necessitat   

https://docs.google.com/document/d/1_E2c_4uw8z4P9bdeQO6nm1gJBd1uDLaUmE_fYRV8jmQ/edit#bookmark=kix.3x9rwnri4u5x
https://docs.google.com/document/d/1dkWvTFtilnd8_ovWgCOF3ZdkfPqKjVW6EFQqRP6DKtM/edit#bookmark=kix.ls7am2x3zsa8
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.4lhqk3vcw1pg
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.sl45v8e4r6l2
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 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 Tutories 
Orientació 
Coordinació 
Pedagògica 

Anual   

 Educació 
intercultural 

 Fer servir el protocol de prevenció, 
detecció i intervenció enfront 
conductes d'odi i discriminació en 
cas de detectar situacions de 
conflicte que impliquin discriminació 
per raó d'origen.  
  

Recurs B6 Equip Directiu Segons necessitat   

 Educació 
intercultural 

 Incloure en el Pla d'acollida 
actuacions per promoure la inclusió 
escolar i social de l'alumnat d'origen 
estranger.  
  

Recurs B8 Equip directiu 
Orientació 

Anual   

 Educació 
intercultural 

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

Recurs B7 Coordinació lingüística 
Claustre 

Anual   

https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.930k7luyxayc
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.a8s76x5ml6bt
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.opqhm9aizou4
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.4r9m4chuuxmf
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 Educació 
intercultural 

 Oferir les instal•lacions del centre 
educatiu per a activitats culturals, 
esportives i de lleure adrecades a la 
comunitat.  
  

Recurs C2 Equip Directiu Anual   

 Educació 
intercultural 

 Organitzar sortides per conèixer la 
realitat del territori a partir de la 
coneixenca d'entitats i institucions 
de grups socioculturals diversos.  
  

Recurs C6 
 

Claustre Anual   

 Educació 
intercultural 

 Promoure el Servei Comunitari com 
un element d'arrelament al territori.  
  

Recurs C4 Equip Directiu Anual   

 Educació 
intercultural 

 Reflexionar i compartir, a nivell 
col.lectiu,sobre les mesures 
pedagògiques per treballar 
l'educació intercultural tant a nivell 
curricular com de metodologia i 
organització d'aula.  

Recurs E4 Claustre Trimestral   

 Educació 
intercultural 

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

Recurs B2 Claustre Trimestral   

https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark=id.niys29kre2p0
https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark=id.kic2ltr3w32c
https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark=id.17ywz9npkg4
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.3baevgcopeud
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.7mlscrwgvubq
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 Educació 
intercultural 

 Treballar en el Pla d'Acció Tutorial 
l'acompanyament a la construcció 
d'una identitat de múltiples 
pertinences  
  

Recurs B3 Tutories 
Orientació 

Anual   

 Educació 
intercultural 

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

Recurs F3 Caps de departament Trimestral   

 Educació per la 
pau 

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

Recurs D3 Equip Directiu Anual   

 Educació per la 
pau 

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

Recurs D5 Equip Directiu Anual   

 Educació per la 
pau 

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

Recurs D1 Equip Directiu  Trimestral 

https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.d6m4cfowsl3c
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.mxx0x8ajkzgi
https://docs.google.com/document/d/1vPqzpGhrTAhNzpvIu1kl26u5-_JatGHH0Bkrhrv4t1k/edit#bookmark=kix.dm0v5jeapr3p
https://docs.google.com/document/d/1vPqzpGhrTAhNzpvIu1kl26u5-_JatGHH0Bkrhrv4t1k/edit#bookmark=kix.9tlzqg7furuj
https://docs.google.com/document/d/1vPqzpGhrTAhNzpvIu1kl26u5-_JatGHH0Bkrhrv4t1k/edit#bookmark=kix.q628ixuhxj8p
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Educació per la 
pau 

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

Recurs E3 Equip Directiu  Anual  

 Educació per la 
pau 

 Utilitzar els recursos i orientacions 
que ofereix el web Família i Escola. 
Junts x l'Educació referents al 
seguiment i acompanyament 
escolar i l'educació en valors dels 
fills, i orientar-ne l'ús.  

Recurs E2 Equip Directiu 
Coordinadors de nivell 
Tutories 
 

Segons necessitat   

 Educació per la 
pau 

 Utilitzar l'aplicació informàtica 
Escola i Família per tal de fomentar 
l'acció tutorial compartida amb les 
famílies.  

Recurs E1 
 

Tutories 
Coordinadors de nivell 

  Segons necessitat   

https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.ly2x2i88uj3o
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.3avnlkhfummo
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.551nzxi0pm09
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Estructura i 
gestió de 
recursos 

 Col•laborar amb 
l'administració local en 
l'elaboració de projectes 
d'àmbit comunitari (projecte de 
convivencia, educació en 
valors, etc.).  
  

Recurs B1 
 

Equip Directiu Segons necessitat   

 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 Equip Directiu Anual   

 Estructura i 
gestió de 
recursos 

 Optimitzar els recursos propis 
tenint en compte els recursos 
existents en la zona.  
  

Recurs E3 
 

Equip Directiu Anual   

https://docs.google.com/document/d/1mNCW9ml6YMprmpxvZ64DZiTL1bNjhM1OxttdzcWH7C0/edit#bookmark=kix.bl837sdx1q81
https://docs.google.com/document/d/11GEaB-wWy8wCpcOzPOEOpqBJG829F5E6pyiKGL7ETj8/edit#bookmark=kix.b7ohrumuh8ir
https://docs.google.com/document/d/1mNCW9ml6YMprmpxvZ64DZiTL1bNjhM1OxttdzcWH7C0/edit#bookmark=kix.pldx07ak2q5f
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Gestió i 
resolució 
positiva dels 
conflictes 

 Determinar el grau d'impacte 
en la millora del clima de 
convivència del centre de 
l'aplicació d'estratègies 
d'intervenció i resolució 
positiva del conflicte en la 
intervenció davant conflictes 
lleus.  
  

Recurs H2 Cap d’estudis Segons necessitat     

 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 Equip Directiu Anual   

 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 Caps de Departament 
Coordinació 
Pedagògica 

 Segons necessitat   

https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.50je52x35f31
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.f43toiqqv1qn
https://docs.google.com/document/d/19SYW1rHzsrcQ2PLRJ5mJBxewbtcbsrEX_nBfptUSoZ0/edit#bookmark=kix.t7xujr5knenb
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 Norma  Recollir el grau de satisfacció dels 
diferents agents de la comunitat 
escolar sobre l'aplicació i 
compliment de les normes en el 
centre.  
  

Recurs G1 
 

Equip Directiu Anual   

 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 Caps de Departament 
Orientació 
Coordinació 
Pedagògica 

Segons necessitat     

 Participació  Conèixer experiències educatives 
que potencien la participació: 
comunitats d'aprenentatge, servei 
comunitari, aprenentatge i servei, 
etc.  

Recurs H4 Equip Directiu Segons necessitat     

 Participació  Donar a conèixer a les famílies i 
l'alumnat les associacions juvenils i 
entitats de lleure de l'entorn i 
orientar-los per facilitar la seva 
participació.  

Recurs D3 Tutories 
Equip Directiu 

Segons necessitat     

https://docs.google.com/document/d/19SYW1rHzsrcQ2PLRJ5mJBxewbtcbsrEX_nBfptUSoZ0/edit#bookmark=kix.cl40lp25qmek
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.o0fl2zyrmrep
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.c3pm4ulmekwt
https://docs.google.com/document/d/1HdZ6FP86phGs9Ywp49dBIlMQucL_nSaYuJMBlIIzPRw/edit#bookmark=kix.dxre8wgk7y1l
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 Participació  Facilitar una major presència del 
PAS i d'altres professionals en la 
vida del centre (celebracions, 
diades, activitats esportives, 
culturals, etc.).  
  

Recurs E2 Secretaria  Segons necessitat   

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

Recurs J2 Equip Directiu Anual   

 Participació  Participar en els mitjans de 
comunicació per difondre l'actualitat 
del centre.  

Recurs D1 
 

Equip Directiu 
Claustre 

Segons necessitat     

 Participació  Potenciar el treball en equip per tal 
de fomentar l'elaboració de 
projectes interdisciplinaris, la 
programació transversal per 
competències bàsiques, els treballs 
de síntesi, el projecte de recerca, 
etc.  

Recurs E1 
 

Cap de Departament 
Coordinació 
Pedagògica 
Claustre 

Segons necessitat     

https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.pe9rm9cdok55
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.mhh3coccxfhr
https://docs.google.com/document/d/1HdZ6FP86phGs9Ywp49dBIlMQucL_nSaYuJMBlIIzPRw/edit#bookmark=kix.3f32e3ox245o
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.1suhyma9k6iw
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 Participació  Utilitzar canals de comunicació per 
compartir amb la comunitat escolar 
les experiències que es duen a 
terme en el centre.  
  

Recurs I3 Equip Directiu Segons necessitat     

 Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

 Animar l'alumnat a formar part de 
l'equip de mediació.  

Recurs E2 Tutories 
Coordinadors de nivell 
Equip Directiu 

Segons necessitat     

 Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

 Difondre la tasca i col•laborar amb 
els serveis de mediació.  
  

Recurs E2 Tutories 
Cap d’estudis 

Segons necessitat     

 Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

 Fomentar que la xarxa de suport 
entre iguals compti amb alumnat 
mediador.  
  

Recurs F4 Tutories 
Cap d’estudis 

Segons necessitat   

 Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

 Formar l'alumnat en mediació 
escolar.  
  

Recurs E1 Tutories 
Cap d’estudis 

Segons necessitat   

https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.f4n30jtof3li
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.jn5qghk4t2nn
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.bfoalnjevm4r
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.wg3mjyfvh8tq
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.338gf41dcu5k
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 Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

 Impulsar la implementació de 
programes que promoguin la 
participació de l'alumnat en la 
prevenció dels conflictes (programa 
de competència social, programes 
d'educació emocional, programa de 
convivència i mediació escolar, etc).  
  

Recurs F1 Equip Directiu Anual   

 Educar en l'esforç 
i la responsabilitat 

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

Recurs E3 Claustre Segons necessitat     

 

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.fjcs21wr6y7p
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.eoiny78uwdlm
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6- “El Projecte de Convivència del centre ha d’incloure la concreció de 
protocols de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions de 
conflictes greument perjudicials per a la convivència en els seus 
projectes. Els centres poden adaptar a la seva realitat i necessitats 
específiques els protocols per a la millora de la convivència del 

Departament d'Educació. Aquests protocols s’haurien d’adjuntar a 

l’informe del projecte.”  

 

 
 

Per tal de mantenir una correcta convivència dins del Centre, s’ha de crear un clima 

de treball i de mantenir en condicions les instal·lacions escolars, s’han establert 

unes normes de comportament dins de l’Institut en base als arts. 30 a 38 de la LEC 

, 23 a 25 del Decret 102/2010 i Decret 279/2006 i aprovades pel Consell escolar  

La Normativa de Convivència és aplicable per part del Centre dins del recinte 

escolar, durant la realització d’activitats complementàries i extraescolars o d’altres 

organitzades per l’institut. Igualment poden ser adoptades mesures correctores i 

sancionadores per actes que tot i que tinguin lloc fora del recinte escolar estiguin 

motivats per la vida escolar o hi estiguin directament relacionats i afectin altres 

alumnes o membres de la comunitat educativa.  

Per tal de millorar la convivència en el centre, l’Institut Can Margarit preveu els 

següents nivells d’actuació: 

Nivell Preventiu 

L’objectiu és desenvolupar els valors i les actituds que permetin a tota la comunitat 

educativa, en especial als alumnes, a desenvolupar les competències que fomentin 

la convivència.  

Per tal d’assolir aquest objectiu, la organització del centre contempla les següents 

actuacions dels docents: 

1) Des de les actuacions dels docents: com a responsable de la gestió de l’aula, el 

professorat estimularà la cultura del diàleg quan es produeixi qualsevol situació 

susceptible de generar un conflicte entre els alumnes i entre aquests i el 

professorat. En els equips docents es proposaran aquelles mesures educatives 

que es considerin més adients per millorar la convivència en el centre. 

2) Des de l’acció tutorial: l’alumnat exposarà en les assemblees que es realitzin al 

llarg del curs aquells problemes que obstaculitzin el normal desenvolupament de 

les classes. Els tutors estimularan la cultura del diàleg per tal de resoldre els 
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conflictes. Tanmateix, es plantejaran al PAT activitats que estimulin l’equitat i el 

respecte a la diversitat dels alumnes en un marc de valors compartit. L’acció tutorial 

estarà dirigida a estimular l’autoconeixement i el respecte a la diferència. 

Nivell Intervenció. 

3) Des de la Comissió de Convivència. 

L’objectiu principal d’aquesta comissió és implicar  professorat, alumnat i famílies 

en la gestió dels conflictes per tal d’arribar a una resolució positiva. Aquest objectiu 

general es desglossa en les següents fites específiques: 

 

a) Difondre bones pràctiques de comunicació i interrelació personal. 

b) Fomentar les relacions positives entre els diferents sectors que conformen la 

Comunitat educativa. 

c) Fomentar la resolució pacífica de conflictes, partint de la pròpia realitat escolar. 

d) Formar per a la convivència i prevenir les conductes que la fan problemàtica. 

e) Donar eines per al desenvolupament de les competències socials. 

f) Reduir el nombre de mesures correctores i sancions disciplinàries. 

 

Per tal d’assolir aquests objectius, la Comissió de convivència serà l’encarregada 

de portar a terme la mediació en el centre. La mediació forma part del procés 

educatiu (art. 23 del DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres 

educatius) i, per aquest motiu, tota la comunitat educativa està implicada. Aquest 

tret es manifesta tant en la seva composició com en els conflictes que són 

susceptibles de la seva gestió. 

 

La Comissió de Convivència implicarà a tots els membres de la comunitat eductiva. 

Estarà formada per: 

 

a) El professorat del claustre que de manera voluntària expressi el seu desig de 
formar part de la Comissió. Malgrat això, els coordinadors de curs, com a 
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membres permanents de la Comissió de Disciplina, formaran part de la 
Comissió de Convivència i actuaran només en els casos en què cap dels 
alumnes implicats estigui cursant el curs del qual és coordinador/a. 

b) L’alumnat que voluntàriament expressi el seu desig de formar part de la 
Comissió. Preferentment, es recomana que siguin alumnes de 4td’ESO atès 
que per la seva maduresa es troben en millors condicions per poder convidar a 
les parts a una resolució positiva del conflicte. 

c) Les famílies seran informades del desenvolupament del procés de mediació 
així com de la seva resolució final. Quan aquesta sigui satisfactòria donaran el 
seu consentiment als acords presos signant el compromís per escrit que s’hagi 
generat així com també podran expressar les seves al·legacions si ho 
consideren oportú. 

 

El procediment de funcionament serà el següent: 

 

L’actuació de la Comissió de Convivència resoldrà conflictes generats entre tots els 

membres de la comunitat educativa (entre alumnes, entre alumnes i professorat, 

entre alumnes i personal laboral no docent del centre, etc.), encara que no estiguin 

tipificats com a conductes contràries o greument perjudicials per a la convivència 

en el centre. (art.25 DECRET 279/2006, de 4 de juliol). 

Qualsevol membre de la comunitat educativa podrà sol·licitar al tutor, 

coordinador/a de curs, caps d’Estudis o Direcció que es posi en marxa el procés de 

mediació. De la mateixa manera, i respectant en tot cas la voluntarietat del procés, 

quan un conflicte es presenti davant la Comissió de Disciplina, independentment 

que comporti o no sanció, el cap d’Estudis podrà recomanar a les parts implicades 

acollir-se a la mediació a fi i efecte d’evitar la reiteració d’aquesta conducta. 

Una vegada rebuda aquesta sol·licitud, el cap d’Estudis designarà els membres de 

la Comissió de Convivència que portaran a terme la mediació. En la mediació, les 

parts implicades exposaran la problemàtica. Acte seguit, els membres de la 

Comissió utilitzant el diàleg buscaran la resolució positiva del conflicte i 

concretaran els acords presos en un document escrit que serà signat per tots els 

membres de la Comissió que hagin mediat en el conflicte, les parts implicades i les 

respectives famílies.  

Una vegada signat per tots, aquest document es farà arribar al cap d’Estudis. 
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Les conductes contràries a la convivència seran objecte de valoració i, si s’escau, 

de sanció. La mediació en cap cas suposarà que quedi sense sanció una conducta 

tipificada com a greu per la LEC, malgrat que serà tinguda en compte en la 

resolució de la sanció. D’aquesta manera, els actes que motivin la sanció poden 

ser agreujats per la manca de voluntat de les parts per arribar a un acord previ que 

hauria pogut evitar el conflicte o bé per no respectar compromisos adquirits 

prèviament en el si de la Comissió de Convivència. De la mateixa manera, la 

voluntarietat per participar en la mediació podrà ser valorada com a atenuant. 

Conductes contràries a la convivència: faltes i sancions. 

En el nostre centre diferenciem molt clarament el que són faltes lleus o greus, per 

una banda, i les incidències acadèmiques per una altra. 

 

Entenem per incidències escolars dels alumnes aquells comportaments que són 

perjudicials tant per a ells com per a la convivència en el centre i que cal registrar 

per poder informar el tutor i la família del alumne. Les observacions de classe  

realitzades a l’ordinador de l’aula pel professor i els fulls d’incidències són els 

mecanismes de què disposa el centre per registrar aquests comportaments. 

 

Les observacions realitzades a l’ordinador d’aula estan pensades per registrar 

comportaments a l’aula de caràcter lleu o bé les incidències que representen baix 

rendiment acadèmic. 

Els fulls d’incidències estan pensats per a comportaments més greus, dins o fora 

de l’aula, que requereixen una explicació més detallada per part del professorat. 

 

Per part del tutor, els fulls d’incidències i les observacions registrades a la 

plataforma digital s’han de considerar com una eina informativa i element de 

reflexió amb l’alumne/a i la seva família amb l’objectiu de millorar el seu 

comportament en el centre. 



 
          Institut 
          Can Margarit 
  
 

 
17/10/2019 
Pàg. 54 

 

 

Les incidències de comportament dins de l’aula o acadèmiques s’anotaran 

mitjançant l’ordinador d’aula a la plataforma digital, de manera que cada professor 

anotarà l’observació més significativa d’un alumne/a en la seva hora de classe.  

 

Els ítems d’incidències acadèmiques recollides al programa informàtic que el 

professorat podrà introduir són els següents: 

 No ha treballat a l’aula. 

 No ha fet els deures. 

 Molesta els companys. 

 Expulsat temporalment de l’aula. 

 No ha portat el material per treballar. 

 

En el cas d’una actitud greument perjudicial per al bon funcionament del centre 

s’omplirà un full d’incidències. Aquest fulls es troben a la sala del professorat i 

registraran les actituds de l’alumne amb l’explicació detallada per part del professor 

de l’incident ocorregut.  

 

Es consideren conductes contràries a les normes de convivència: 

1. Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la 

comunitat escolar. 

2. Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les    

activitats del centre, particularment aquells que tinguin una implicació de gènere 

sexual, racial o xenòfoba, o es realitzin contra l'alumnat més vulnerable per les 

seves característiques personals, socials o educatives. 
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3. La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o 

sostracció de documents i material acadèmic. 

4. Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la 

integritat personal dels membres de la comunitat educativa del centre. 

El procediment per omplir el full d'incidències és el següent : 

 

a) Quan es produeixi algun incident lleu, el professor/a indicarà la 
incidència en el programa informàtic a través de l’ordinador de l’aula. Si 
la incidència és greu, el professor redactarà un full d’incidències. 
 

b) La redacció del full d’incidències haurà de ser objectiva, és a dir, 
recollirà literalment els fets sense entrar en valoracions. El redactat 
serà clar, entenedor i meditat atès que va dirigit a les famílies. Només 
s’omplirà el full d’incidències per una cara atès que aquesta còpia serà 
la que arribarà a les famílies a través de la tutoria. 
 

c) El professor/a que posa un full d’incidències en cas de menors d’edat 
haurà de trucar als pares de l’alumne/a per tal d’informar-los dels 
motius del full d’incidències. El llistat de telèfons està disponible en un 
dossier a la sala de professors. Es trucarà a la persona preferent entre 
els contactes que hi ha disponibles. Si no és possible contactar amb la 
família, s’anotarà al dors del full d’incidències el dia i la hora de la 
trucada. Es tornarà a realitzar la trucada un altre dia i si no és possible 
contactar es deixarà un missatge en el contestador. Si tot i així no és 
possible contactar es notificarà aquesta incidència directament a cap 
d’Estudis. 
 

d) Els fulls d'incidències es lliuraran a la safata dels coordinadors de curs, 
que un cop analitzats en la reunió setmanal amb cap d’Estudis, 
s’encarregaran de lliurar al tutor corresponent dues còpies, una per a  
ell i l’altra per a les famílies. 
 

e) El tutor/a del grup és el responsable del seguiment d'aquests fulls que 
l'alumne haurà de lliurar als seus pares per tal de que el signin i 
retornar-lo al tutor/a que el desarà en l'expedient de l'alumne. És molt 
important el seguiment dels fulls d’incidències per part dels tutors per tal 
d’evitar conflictes amb les famílies dels alumnes. 



 
          Institut 
          Can Margarit 
  
 

 
17/10/2019 
Pàg. 56 

 

 

f)  El Coordinador de curs, s'encarregarà de fer un seguiment dels fulls 
d'incidències de les actuacions disciplinàries a seguir, ja siguin 
individuals o col·lectives, d’acord i en coordinació amb el cap d’estudis i 
informant al tutor. 

 

A nivell intern, les faltes es valoraran per part del cap d’Estudis  conjuntament amb 

els coordinadors de curs en greus i molt greus, d’acord amb el que preveu la 

normativa vigent. 

 

El tutor és el responsable de la disciplina dels alumnes del seu grup, i per tant 

podrà aplicar les sancions que contempla la normativa vigent per les faltes lleus.  

 

Segons la normativa vigent la reiterada i sistemàtica comissió  de conductes 

contràries a les normes de convivència en el centre constitueix una falta greu. Així, 

el Cap d'estudis podrà omplir un Full d'incidències per acumulació de faltes lleus. 

 

Les faltes molt greus, que corresponen a les conductes establertes en la normativa 

vigent com a faltes o l'acumulació de faltes greus, seran motiu d’obertura d’un 

expedient disciplinari i sanció cautelar si s’escau a criteri de la Direcció del centre. 

Es consideren faltes lleus qualsevol incorrecció que alteri el normal 

desenvolupament de l’activitat escolar que contravingui les normes de convivència 

del centre estipulades i que no constitueixi falta greu segons l’article 37.1 de la 

LEC. Algunes d’aquestes poden ser: 

Retards a les classes, menjar a l’edifici, molestar els companys, desordre i soroll a 

classe o pels passadissos, deteriorament lleu del material, accions en contra de la 

neteja dels espais del centre i el mobiliari, entre d’altres. 
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Sancions de les faltes lleus 

1. En casos de desordre o neteja poden ser corregides immediatament pel 

professor/a que pot fer endreçar o netejar el que indiqui. 

2. Privació del temps d’esbarjo. 

3. Reparació del dany causat al material del centre o a d’altres membres de la 

comunitat educativa. 

4. Realització de treballs per a la comunitat a l’hora del pati. 

 

Es consideren faltes greus les conductes recollides a l’article 37,1 de la LEC: 

1. Les injúries o ofenses greus. 

2. La indisciplina greu. 

3. Les agressions físiques o amenaces. 

4. Les vexacions o humiliacions. 

5. Els actes que atemptin greument contra la intimitat i la integritat personals. 

En els cinc supòsits anteriors quan impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, 

raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats s’han de 

considerar especialment greus. 

6. El deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre  

7. La falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics. 

8. La suplantació de personalitat en actes de la vida escolar. 

9. Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ser perjudicials per 

a la salut i la incitació d’aquests actes 

10. La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre. 
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Notificació de les faltes greus: 

Les faltes greus seran anotades en un full d’incidències i seguiran el procediment 

anteriorment descrit. 

Sancions de les faltes greus: 

1.Suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries. 

(màxim de tres mesos) 

2. Suspensió del dret d’assistir al centre (màxim de tres mesos) 

3. Suspensió del dret d’assistir a determinades classes.(màxim de tres mesos) 

4. Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre. 

 

Competència sancionadora de faltes greus 

Recau en el Director a través de l’expedient disciplinari. 

3. Expedient disciplinari.  

Correspon al Director del centre la incoació d’expedient. Segons la Llei 2/2009 

(LEC) i el Decret 102/2010 hi pot haver un Procediment ordinari on la Direcció 

nomena instructor que elabora una proposta de resolució provisional que informarà 

la resolució definitiva dictada per la Direcció i un Procediment abreujat: quan 

l’alumne i la seva família reconeixen la comissió dels fets i accepten la sanció la 

Direcció imposa i aplica directament la sanció. 

En tots dos casos les resolucions poden ser recorregudes mitjançant recurs davant 

dels Serveis Territorials del Baix Llobregat. 
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7- INDICADORS   

  
Objectiu específic Indicadors 

1.1 Sensibilitzar la comunitat 
escolar de la necessitat d'elaborar 
un Projecte de convivència amb la 
implicació i el compromís de tots els 
agents educatius. 
  

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

1.2. Anàlisi i avaluació del projecte 
de convivència 
 (Centre) 

Participació del claustre en les reunions 
d'equips docents en els quals es reflexioni 
sobre les dinàmiques de grups i l'evolució 
individual de l'alumnat 
  

1.4 Constituir i dinamitzar la 
comissió de convivència. 
  

• Existència de la comissió de convivència 
  

2.1 Potenciar les competències 
socioemocionals. 
  

• Inclusió en el currículum d'accions per 
potenciar les competències 
socioemocionals de l'alumnat• Inclusió en 
el Pla d'acció tutorial d'actuacions per 
desenvolupar les competències 
socioemocionals de l'alumnat• Registre 
dels tallers dedicats a l'autoconeixement 
i/o relació amb els altres 
  

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

• Relació d'actuacions orientades a 
l'educació en valors• Relació d'actuacions 
que promouen l'ajuda entre iguals en el 
centre 
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7- INDICADORS   

  
Objectiu específic Indicadors 

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

• Inclusió en el currículum d'accions 
orientades a potenciar l'anàlisi crítica i la 
presa de decisions• Inclusió en l'acció 
tutorial d'accions orientades a potenciar 
l'anàlisi crítica i la presa de decisions• 
Nombre d'alumnes que realitza Servei 
Comunitari 
  

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

• Inclusió en l'acció tutorial d'accions 
orientades a educar sobre el valor de la 
norma per a la convivència• Participació 
de l'alumnat en l'elaboració de les normes 
d'aula en el marc de l'acció tutorial 
  

3.1 Garantir l'òptima incorporació 
dels nous membres de la comunitat 
escolar. 
  

• Existència de protocols d'acollida de 
qualsevol membre de la comunitat 
escolar (alumnat, famílies, professorat, 
PAS, etc.)• Relació d'activitats en el marc 
de l'acció tutorial per a l'acollida del nou 
alumnat •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'una orientació acadèmica i professional 
no estereotipada per raons de gènere, 
origen o altres condicions personals i/o 
socials 
  

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

• Index d'absentisme• Index 
d'abandonament escolar• Existència d'un 
protocol de centre de prevenció, detecció 
i intervenció sobre absentisme amb 
actuacions específiques per a l'alumnat 
que s'hi incorpora.• Comunicació 
periòdica dels alumnes absentistes i en 
perill d'exclusió social en coordinació amb 
l'administració local i altres serveis 
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7- INDICADORS   

  
Objectiu específic Indicadors 

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 
  

4.2 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 
  

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. 
  

• Grau de satisfacció de les famílies en els 
projectes de centre• Existència d'un perfil 
dels delegats i delegades que es 
contempli en el procés d'elecció 
  

5.5 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 •Relació d'estratègies de 
projecció i comunicació externa del centre 
(revistes, webs, blocs, etc.) 
  

 


