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PCONV 2. INFORME GLOBAL 

   

1- DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ  
 

 

  
DADES DEL CENTRE   

   
Codi: 08045525 
Nom: Manuel Carrasco i Formiguera 
Titularitat: Públic 
Adreça: c. Santa Fe, 2 
Telèfon: 933575254 
Adreça Electrònica: a8045525@xtec.cat 
  
CONTEXTUALITZACIÓ   

  
L’institut M. Carrasco i Formiguera és un centre públic situat a la zona nord del districte de 

Nou Barris i molt proper al Passeig Maragall, que llinda amb el districte d’Horta Guinardó. 

És d’aquest últim districte d’on procedeix majoritàriament l’alumnat escolaritzat al centre, tot 

i que també acull alumnes procedents de Nou Barris. Aquesta particular situació li ofereix una 

doble influència que enriqueix la identitat dels alumnes i del centre i dóna com a resultat la 

participació i col·laboració en activitats i programes dels dos entorns. 

Existeix una coordinació primària-secundària amb totes les escoles d’on procedeix l’alumnat 

per garantir una continuïtat pedagògica que permeti una completa integració i seguiment de 

l’alumnat, afavorint d’aquesta manera el seu procés d’aprenentatge. 

El centre compta amb dues línies completes de secundària i té, per tant, vuit grups d’ESO, així 

com quatre grups de batxillerat que corresponen a les especialitats d’Humanitats i ciències 

socials, i de Ciències i tecnologia. Cadascun d’aquests dotze grups disposa d’una aula pròpia. 

A nivell sociocultural, el centre està situat en una zona de certa centralitat, tant a nivell de 

connectivitat (transports), com a nivell d’espai urbanístic de relació veïnal (centre cívic 

i plaça Torre Llobeta). 

L’alumnat té un context socioeconòmic que podem definir com a classe mitjana i treballadora, 

amb un nivell de conflictivitat baix i un entorn familiar, majoritàriament, implicat en l’educació 

dels seus fills/es. 
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Els trets més destacats del centre i el seu entorn en relació als factors que poden incidir en la 

convivència són: 

a) Factors del centre: 

 Organització de centre: servei de mediació, comissió de convivència, tutoria entre 

iguals, tutoria orientadora compartida amb tot el professorat. 

 Línia metodològica de centre: incorporació gradual del treball per projectes de 

manera col·laborativa.  

 El professorat s'està formant en mediació.  

b) Factors de l’entorn: 

 Coordinació amb projectes socioeducatius (taula de convivència)  

 Participació en trobades de delegats i de mediadors. 

Pel que fa a l’anàlisi de la conflictivitat farem servir com a referència les dades del curs 18-19: 

 A l’institut el registre d’incidències va ser de 419 conductes contràries a les normes de 

convivència. Es van obrir prop de 100 diligències, de les quals la meitat per faltes de 

puntualitat, que van consistir en venir al centre a fer tasques socials durant una hora 

la tarda de dimecres. Es van incoar 19 expedients exprés  per conductes greument 

perjudicials per a la convivència: 5 per agressió a un altre alumne, 4 per furt, 4 per 

alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats, 4 per 

humiliació a una docent, 2 per comissió reiterada d’actes contraris a les normes de 

convivència i 1 per incompliment reiterat del protocol de requisa del mòbil.  

 La conflictivitat externa s’ha traduït en només un cas d’amenaces cap a una alumna 

del nostre institut per part d’excompanyes del seu antic centre. 
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2- DIAGNOSI- RESULTATS  
 

 

 
Gestió i resolució positiva dels conflictes 
 
    Punts molt forts 
 
      a) Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, actuacions concretes perquè l'alumnat 

gestioni els seus conflictes de manera positiva. 
 

      b) Disposem d'un servei de mediació escolar. 
 

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

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

      e) Utilitzem la mediació per a la gestió positiva dels conflictes. 
 
 

    Punts forts 
 
      a)  Avaluem el funcionament dels processos d'intervenció i resolució dels conflictes i ho 

recollim en la memòria anual del centre. 
 

      b)  Detectem els conflictes que es donen a l'aula. 
 

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

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

      e)  Ens coordinem amb les administracions locals per detectar, analitzar i donar 
resposta als conflictes lleus que es donen a l'entorn dels centres educatius. 
 

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

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

      h)  Intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte. 
 

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

      j)  Sensibilitzem el claustre en la necessitat i el compromís, davant els conflictes lleus, 
d'implementar estratègies de gestió i resolució positiva dels conflictes. 
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    Punts febles 
 
      a)  Analitzem els conflictes d'aula per tal de fomentar l'autoaprenentatge. 

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

de conflictes en l'àmbit de l'aula. 
  

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

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

      e)  Recollim en les NOFC com gestionar i resoldre els conflictes de manera positiva. 
 

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

 
 

    Punts molt febles 
 
      a)  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. 
  

 
 

Educar en el respecte 
 
    Punts molt forts 
 
      a)  Recollim el valor del respecte en els documents del centre. 
 

 
    Punts forts 
 
      a)  Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions concretes 

per fomentar el respecte i el compromís cívic en el nostre alumnat. 
  

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

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

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



 
          Institut 
          Manuel Carrasco i Formiguera 

 
 

 
27/03/2020 
Pàg. 5 
 

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

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

      g)  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. 
 

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

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

 
    Punts febles 
 
      a)  Avaluem les mesures i actuacions realitzades en el centre per promoure el respecte 

i ho recollim en la memòria anual. 
  

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

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

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

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

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

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

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

 
 

    Punts molt febles 
 
      a)  Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en l'educació en el 

respecte. 
 

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

      c)  Recollim i difonem les bones pràctiques i els recursos utilitzats per promoure el 
respecte en la comunitat escolar. 
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Educar en la gestió positiva dels conflictes 
 
    Punts molt forts 
 
      a)  Disposem d'activitats i projectes de centre que promouen l'educació en la gestió 

positiva dels conflictes. 
  

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

      c)  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. 
 

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

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

      f) Tutoria orientadora. (Centre) 
 

 
    Punts forts 
 
      a)  Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió positiva dels 

conflictes i la mediació. 
 

      b)  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. 

  
      c)  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. 

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

 
      e)  Disposem d'estratègies concretes per a implicar les famílies en l'educació en la 

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

      f)  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. 
 

      g)  Estimulem el compromís de l'alumnat amb l'educació en la gestió positiva dels 
conflictes per fomentar la prevenció a l'aula. 
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      h)  Fem participar la xarxa de suport entre iguals en l'educació de la gestió positiva dels 
conflictes. 
 

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

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

 
 

    Punts febles 
 
      a)  Desenvolupem en el currículum de les diverses àrees continguts per educar en la 

gestió positiva dels conflictes. 
  

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

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

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

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

      f)  Implementem els protocols d'àmbit convivencial elaborats pel Departament 
d'Ensenyament. 
  

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

      h)  Utilitzem estratègies i metodologies d'aula que afavoreixen l'educació en la gestió 
positiva del conflicte. 
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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 Elaborar una diagnosi participativa sobre la situació de la 
convivència en el centre. 
  
1.3 Crear els espais necessaris per afavorir la participació dels 
diferents sectors de la comunitat en l'elaboració del projecte. 
  
1.4 Constituir i dinamitzar la comissió de convivència. 
  
1.5 Incrementar la formació de la comunitat escolar en relació 
amb la convivència. 
  

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

2.1 Potenciar les competències socioemocionals. 
  
2.2 Potenciar les habilitats i competències necessàries per a la 
gestió positiva dels conflictes. 
  
2.5 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. 
  
3.6 Promoure la participació de l'alumnat en les activitats 
complementàries, extraescolars i de lleure educatiu de l'entorn. 
  

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

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. 
  
4.3 Fer difusió dels principis de la mediació mitjançant activitats 
curriculars. 
 (Centre) 
4.4 Coordinar actuacions relacionades amb la gestió positiva 
dels conflictes amb les escoles adscrites d'educació primària. 
 (Centre) 

 

en
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3- ACTUACIONS PREVISTES 
 

 

 
1. Valors i actituds 
 
Temes 
 
 1 - Educar en el respecte 
 2 - Educar en la gestió positiva dels conflictes 
 
Educar en el respecte 
 

   Actuacions 

Centre Seguir les instruccions establertes pel Departament d'Educació per fer 
arribar les bones pràctiques que el centre realitza i que se'n faci difusió. 
Recurs H1 
  
 Incloure en el Pla de formació del professorat actuacions formatives sobre 
l'educació en valors. Recurs G1 
  
 Incloure en la memòria anual la valoració de les actuacions realitzades per 
promoure l'educació en el respecte, elaborant, si escau, propostes de 
millora. Recurs I2 
  
 Participar en projectes per despertar el valor del respecte a l'entorn i el 
compromís cívic en el nostre alumnat (campanyes de sostenibilitat, 
mediambientals, de reutilització i reciclatge de materials, campanyes de 
reducció del consum energètic, etc.). Recurs F3 
  
 Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la comunitat escolar 
sobre el respecte en diversos àmbits d'intervenció: aula, centre i entorn. 
Recurs I1 
  

 

Aula Realitzar activitats tutorials que desenvolupin l'autoconeixement de 
l'alumnat (límits, capacitats, emocions), la seva autoestima i l'expressió de 
les pròpies emocions. 
 (Centre) 
 Desenvolupar, des de les diferents àrees, activitats curriculars que impliquin 
el respecte a l'expressió d'idees i opinions dels companys/es (debats, 
exposicions orals, etc.). Recurs C1 
  
 Potenciar les sortides escolars des de cada àrea i el treball amb altres 
centres per conèixer millor i respectar el nostre entorn. Recurs G2 
  
 Utilitzar els recursos i orientacions que ofereix el web Família i Escola. Junts 
x l'Educació referents a l'educació en valors dels fills, i orientar-ne l'ús. 
Recurs H1 
  

 

4

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.x44o6j661v2g
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.xhhyt2r90bc2
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.bd4m586uqzk0
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.dh52qow07h7a
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.qhm9mtj7zx55
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.1muguoac9yiw
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.ch1ei6jqx7ly
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.7wd7x9h3k2rn
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Entorn Col·laborar amb les entitats de l'entorn per promoure accions de servei 
comunitari. 
 (Centre) 
 Col·laborar en l'elaboració i desenvolupament de projectes solidaris i 
cooperatius amb altres centres de l'entorn. Recurs B1 
  
 Col·laborar en l'organització de les trobades d'alumnes mediadors que 
s'organitzen cada curs des dels seminaris de coordinadors de convivència. 
Recurs B2 
  
 Utilitzar els recursos i les orientacions del web Família i Escola. Junts x 
l'Educació referents a l'educació en valors i orientar-ne l'ús. Recurs A1 
  

 

 
Educar en la gestió positiva dels conflictes 
 

   Actuacions 

Centre Adequar a les necessitats i context del centre els protocols marc per a la 
millora de la convivència elaborats pel Departament d'Educació. Recurs C1 
  
Programar accions preventives establertes en els protocols per a la millora 
de la convivència elaborats pel Departament d'Educació. Recurs C2 
  
Revisar el projecte de mediació del centre que orienta i organitza les 
actuacions per als membres del centre perquè sigui una eina útil per a tota 
la comunitat. 
 (Centre) 
 Oferir, en el marc del Pla de formació de centre, formació al professorat i, si 
escau, a les famílies, al PAS i a l'alumnat, sobre educar en gestió positiva dels 
conflictes. Recurs G1 
  

 

Aula Introduir, de manera transversal, en el currículum de totes les matèries, 
eines de gestió positiva de conflictes (el diàleg empàtic, l'escolta activa, etc.).  
 (Centre) 
Promoure a les diferents àrees curriculars metodologies que contribueixen a 
educar en la gestió positiva dels conflictes com el treball cooperatiu i el 
treball per projectes. 
 (Centre) 
Fomentar la participació de l'alumnat en la millora del projecte de 
convivència per implicar-lo en la diagnosi i millora fent ús d'estratègies 
d'aprenentatge cooperatiu. 
 (Centre) 
 Organitzar l'aula de manera que s'afavoreixin les relacions entre l'alumnat i 
la cohesió del grup. Recurs F2 
  

 

https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.8v0y6inmnsaq
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.nkimaa1a61ii
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.ec4z7lpgn5a0
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=id.1uirz6z7nnba
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.k469ynd2vuce
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.h4i6vutgehoy
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.qloz3v103b8x


 
          Institut 
          Manuel Carrasco i Formiguera 

 
 

 
27/03/2020 
Pàg. 11 
 

Entorn Difondre la tasca i col•laborar amb els serveis de mediació. 
 (Centre) 
Impulsar l'intercanvi d'experiències en relació a l'educació en la gestió 
positiva del conflicte entre els centres educatius de la zona. 
 (Centre) 
 Conèixer els recursos del territori en relació a l'educació en la gestió positiva 
dels conflictes. Recurs E1 
  
 Promoure la coordinació de les persones responsables dels equips de 
mediació i de l'educació en la gestió positiva dels conflictes dels centres d'un 
territori mitjançant seminaris o grups de treball creant xarxa. Recurs B2 
  

 

 
2. Resolució de conflictes 
 

Temes 
 

 1 - Gestió i resolució positiva dels conflictes 
 
Gestió i resolució positiva dels conflictes 
 

   Actuacions 

Centre Actualitzar i incloure a les NOFC les normes d'ús del mòbil i altres aparells 
electrònics; les normes d'ús del pati, el seu funcionament i la seva vigilància; 
la gestió de les incidències de convivència amb l'aplicació Clickedu. 
 (Centre) 
Aportar les experiències que es duen a terme en el centre als seminaris de 
caps d'estudis i coordinadors pedagògics, amb altres centres de l'entorn, 
espais virtuals d'intercanvi, etc. 
 (Centre) 
Donar un lloc prioritari en les NOFC del centre a les mesures educatives i/o 
d'utilitat social per al centre. Incloure la proposta de contracte pedagògic 
com a eina de gestió de conflicte. 
 (Centre) 
Impulsar l'intercanvi d'experiències en relació a la gestió i resolució positiva 
dels conflictes entre els diferents equips docents. 
 (Centre) 
Revisar l'apartat dedicat a la mediació com a estratègia de gestió de 
conflictes de les NOFC i modificar-lo si escau.  
 (Centre) 
Fomentar Tutoria entre iguals 
 (Centre) 
 Utilitzar canals de comunicació per compartir amb la comunitat escolar els 
mecanismes i estratègies de gestió i resolució de conflictes. Recurs G4 
  
 Utilitzar les orientacions que aporta el tema Norma de l'aplicació 
informàtica del projecte de convivència per desenvolupar el marc normatiu 
propi del centre. Recurs C1 
  

 

https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.p84znhney83y
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.w5hop9b1xnea
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.3zdqrtdjykk1
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.hsi6t8i328z9
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Aula Analitzem els conflictes d'aula per tal de fomentar l'autoaprenentatge. 
 (Centre) 
Fer difusió entre el professorat de diferents estratègies per afrontar 
conductes disruptives a l'aula. 
 (Centre) 
 Coordinar-se a nivell d'equip docent respecte a les actuacions i les 
estratègies a dur a terme a l'aula. Recurs I3 
  
 Dur a terme accions i facilitar espais per ajudar l'alumnat a reflexionar, 
després d'un conflicte, sobre les possibles alternatives i les seves 
conseqüències. Recurs F2 
  
 Establir les mesures necessàries i els compromisos entre família i tutor del 
centre en els continguts específics addicionals de la carta de compromís 
educatiu per estimular la implicació de les famílies i els alumnes del cicle 
superior d'educació primària i de l'educació secundària en el procés 
educatiu. Recurs J1 
  
 Incloure en les reunions d'equip docent l'anàlisi de conflictes, les possibles 
causes i les propostes de millora. Recurs I1 
  

 

Entorn Continuar intercanviant experiències i estratègies al voltant de la gestió i el 
tractament dels conflictes lleus dins de la xarxa de mediadors. 
 (Centre) 
 Coordinar-se amb les entitats de l'entorn per promoure, com a mesures 
correctores a les conductes contràries a les normes de convivència, 
pràctiques restauratives en benefici de la comunitat (esplais o casals, 
entitats cíviques, esportives, etc.). Recurs D1 
  

 

 

https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.gfnbtkguu3uv
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.nflzamd0cw78
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.xfm6bqppq2kw
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.jv6znckao4xt
https://docs.google.com/document/d/15FFqrcktrTK-z6bFlnIZG8eZQuFckRMmvg_BOzHb6JU/edit#bookmark=kix.vdt523n57ucc
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Gestió i resolució 
positiva dels 
conflictes 

Actualitzar i incloure a les NOFC les 
normes d'ús del mòbil i altres aparells 
electrònics; les normes d'ús del pati, 
el seu funcionament i la seva 
vigilància; la gestió de les incidències 
de convivència amb l'aplicació 
Clickedu. (Centre) 

Document de protocol d'ús de dispositius 
electrònics, document informatiu comunicat al 
claustre, carta de compromís. 

Cap d'estudis Del 30/06/2020 
al 30/06/2021  

 Gestió i resolució 
positiva dels 
conflictes 

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

Treballar individualment amb la tutoria 
orientadora i en grup en les hores de tutoria classe 
els elements personals, causals i contextuals dels 
conflictes per acordar propostes de millora 
individuals que revertiran al grup. 

Coordinació ESO Del 30/06/2020 
al 30/06/2021  

 Gestió i resolució 
positiva dels 
conflictes 

Aportar les experiències que es duen a 
terme en el centre als seminaris de 
caps d'estudis i coordinadors 
pedagògics, amb altres centres de 
l'entorn, espais virtuals d'intercanvi, 
etc. (Centre) 

En el marc dels PFZ el Departament d'Educació 
ofereix seminaris de coordinació per a les persones 
coordinadores dels serveis de mediació de centre i 
per a les persones amb càrrec de cap d'estudis i 
coordinadores pedagògiques. 

Cap d'estudis, 
coordinadora 
pedagògica, 
responsable de 
mediació 

Del 01/05/2020 
al 30/06/2021  

 Gestió i resolució 
positiva dels 
conflictes 

Donar un lloc prioritari en les NOFC 
del centre a les mesures educatives 
i/o d'utilitat social per al centre. 
Incloure la proposta de contracte 
pedagògic com a eina de gestió de 
conflicte. (Centre) 

NOFC del centre Institut Molí de la Vila de 
Capellades (pàg. 13). 

Cap d'estudis Del 01/06/2020 
al 30/06/2021  

5
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Gestió i resolució 
positiva dels 
conflictes 

Fer difusió entre el professorat de 
diferents estratègies per afrontar 
conductes disruptives a l'aula. 
(Centre) 

https://www.educat.cat/blog/afrontament-de-con
ductes-disruptives-en-lambit-escolar/Article que 
recull estratègies i conductes que es poden aplicar 
a l'hora de confinar o mitigar aquests 
comportaments 
disruptius.https://idoc.pub/documents/protocol-d
actuacio-conductes-disruptives-pqn8o95oq8l1En 
aquest dossier es proposen orientacions per donar 
resposta a la disrupció a l'aula. 

Comissió de 
convivència 

Del 01/05/2020 
al 30/06/2021  

 Gestió i resolució 
positiva dels 
conflictes 

Impulsar l'intercanvi d'experiències en 
relació a la gestió i resolució positiva 
dels conflictes entre els diferents 
equips docents. (Centre) 

insmcif Lloc web d'accés restringit al professorat 
de l'institut on hi ha penjades les actes de les 
reunions dels diferents equips docents. 

Coordinació 
pedagògica i cap 
d'estudis 

Del 30/06/2020 
al 30/06/2021  

 Gestió i resolució 
positiva dels 
conflictes 

Revisar l'apartat dedicat a la mediació 
com a estratègia de gestió de 
conflictes de les NOFC i modificar-lo si 
escau.  (Centre) 

NOFC i Projecte de mediació de l'institut. Cap d'estudis i 
responsable de 
mediació 

Del 01/06/2020 
al 30/06/2021  

 Gestió i resolució 
positiva dels 
conflictes 

Continuar intercanviant experiències i 
estratègies al voltant de la gestió i el 
tractament dels conflictes lleus dins 
de la xarxa de mediadors. (Centre) 

Trobades anuals de mediadors del CEB. Responsable servei 
de mediació 

Del 01/05/2020 
al 30/06/2022  

 Gestió i resolució 
positiva dels 
conflictes 

Fomentar Tutoria entre iguals. 
(Centre) 

Activitats conjuntes mensuals tutors classe 
+coordinadors TEI 
ESO 

Del 12/09/2018 
al 21/06/2019  

5

https://www.educat.cat/blog/afrontament-de-conductes-disruptives-en-lambit-escolar/
https://www.educat.cat/blog/afrontament-de-conductes-disruptives-en-lambit-escolar/
https://idoc.pub/documents/protocol-dactuacio-conductes-disruptives-pqn8o95oq8l1
https://idoc.pub/documents/protocol-dactuacio-conductes-disruptives-pqn8o95oq8l1
https://sites.google.com/a/xtec.cat/insmcif/
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Gestió i resolució 
positiva dels 
conflictes 

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

Gestió d'aula En aquest document del 
Departament d'Educació, en el marc del Protocol 
d'assetjament i ciberassetjament entre iguals, es 
poden trobar materials que poden servir a l'equip 
docent per posar en comú quins són els elements 
per a una bona gestió d'aula així com l'establiment 
de normes i límits. 

Comissió de 
convivència i 
coordinació 
pedagògica 

Del 30/06/2020 
al 30/06/2021  

 Gestió i resolució 
positiva dels 
conflictes 

 Coordinar-se amb les entitats de 
l'entorn per promoure, com a 
mesures correctores a les conductes 
contràries a les normes de 
convivència, pràctiques restauratives 
en benefici de la comunitat (esplais o 
casals, entitats cíviques, esportives, 
etc.). Recurs D1 
  

Projectes educatius de l'aula de convivència i 
reflexió i del servei a la comunitat Institut Brugulat 
de Banyoles. Aquest projecte ha impulsat la 
creació d'un servei a la comunitat com a mesura 
preventiva a una obertura d'expedient disciplinari. 
Es tracta de buscar complicitats amb el Centre Cívic 
Torre Llobeta, la Biblioteca Vilapicina, el CEM 
Cotxeres i el CAP Cotxeres. 

Comissió de 
convivència 

Del 22/06/2020 
al 30/06/2022  

 Gestió i resolució 
positiva dels 
conflictes 

 Dur a terme accions i facilitar espais 
per ajudar l'alumnat a reflexionar, 
després d'un conflicte, sobre les 
possibles alternatives i les seves 
conseqüències. Recurs F2 
  

Orientacions per a la tutoria individual En aquest 
enllaç es pot descarregar un document amb 
objectius, estratègies i activitats per tutoritzar 
aquells alumnes que necessiten un seguiment més 
proper del tutor. Cal cercar temps dins l'horari de 
l'alumnat per dedicar a la tutoria individual. 

Cap d'estudis Del 30/06/2020 
al 30/06/2022  

5

https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.gfnbtkguu3uv
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/documents/gestio-aula.pdf
https://docs.google.com/document/d/15FFqrcktrTK-z6bFlnIZG8eZQuFckRMmvg_BOzHb6JU/edit#bookmark=kix.vdt523n57ucc
https://drive.google.com/open?id=0ByQv2aSI9INdc1QxbUEzd05GTms
https://drive.google.com/open?id=0ByQv2aSI9INdc1QxbUEzd05GTms
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.nflzamd0cw78
http://es.calameo.com/read/0001434707b5c3aaa9719
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Gestió i resolució 
positiva dels 
conflictes 

 Establir les mesures necessàries i els 
compromisos entre família i tutor del 
centre en els continguts específics 
addicionals de la carta de compromís 
educatiu per estimular la implicació de 
les famílies i els alumnes del cicle 
superior d'educació primària i de 
l'educació secundària en el procés 
educatiu. Recurs J1 
  

Orientacions per a l'elaboració de la carta de 
compromís educatiu. Departament d'Educació En 
aquest dossier del Departament d'Educació 
s'ofereixen orientacions per a l'elaboració de la 
carta de compromís educatiu que cada centre ha 
de preparar en funció de les seves necessitats i 
context. També inclou models de cartes de 
compromís dels continguts comuns i models 
d'addendes de compromisos específics addicionals. 

Comissió de 
convivència 

Del 22/06/2020 
al 30/06/2021  

 Gestió i resolució 
positiva dels 
conflictes 

 Incloure en les reunions d'equip 
docent l'anàlisi de conflictes, les 
possibles causes i les propostes de 
millora. Recurs I1 
  

Incloure en les reunions d'equip docent l'anàlisi de 
conflictes, les possibles causes i les propostes de 
millora. Solució als problemes de disciplina. 
Ferramentes per a un pla de convivència. INS 
Alameda, Utiel. Generalitat Valenciana. En aquest 
document es troba, a la pàg. 129, una proposta per 
fer servir les reunions d'equip docent de manera 
eficaç a fi d'atendre els conflictes d'aula. 

Coordinació 
pedagògica 

Del 30/06/2020 
al 30/06/2021  

5

https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.xfm6bqppq2kw
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0046/47b3b709-675a-4693-bf60-5bfcde80f87b/orientacions_carta_compromis.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0046/47b3b709-675a-4693-bf60-5bfcde80f87b/orientacions_carta_compromis.pdf
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.jv6znckao4xt
http://www.ceice.gva.es/documents/162793785/162793918/manual_soprodis.pdf/e0764592-8666-412d-a7ac-3eb9cb99e5b1
http://www.ceice.gva.es/documents/162793785/162793918/manual_soprodis.pdf/e0764592-8666-412d-a7ac-3eb9cb99e5b1
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Gestió i resolució 
positiva dels 
conflictes 

 Utilitzar canals de comunicació per 
compartir amb la comunitat escolar 
els mecanismes i estratègies de gestió 
i resolució de conflictes. Recurs G4 
  

La paradeta de mediació de l'Institut Torre Vicens 
de Lleida Cercar inspiració en el que s'ha fet en 
aquest centre, on l'alumnat mediador ha construït 
una "paradeta" que surt al pati uns quants dies 
durant el primer trimestre per explicar a l'alumnat 
què és mediació, per fer difusió dels mecanismes 
de gestió de resolució de conflictes. 

Responsable servei 
de mediació 

Del 30/06/2020 
al 30/06/2021  

 Gestió i resolució 
positiva dels 
conflictes 

 Utilitzar les orientacions que aporta 
el tema Norma de l'aplicació 
informàtica del projecte de 
convivència per desenvolupar el marc 
normatiu propi del centre. Recurs C1 
  

Projecte de convivència: Norma . XTEC Es tindrà en 
compte aquesta aplicació que ofereix als centres 
elements de diagnosi, orientacions i recursos per 
quan s'hagin de revisar les normes del centre. 

Cap d'estudis Del 01/05/2020 
al 30/06/2021  

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

Dins l'Aprenentatge i Servei que es fa a 3r de l'ESO, 
es dona continuïtat a la proposta de Servei 
Comunitari duta a terme amb la col·laboració amb 
la Fundació Adsis, on es treballa, entre altres 
àmbits, la participació ciutadana, la desigualtat 
alimentària, etc. 

Responsable APS i 
professorat de 
cultura i valors 

Del 02/09/2019 
al 30/06/2020  

5

https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.3zdqrtdjykk1
http://www.iestorrevicens.cat/mediacio/?p=251
http://www.iestorrevicens.cat/mediacio/?p=251
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.hsi6t8i328z9
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/orgacentre/norma/
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Educar en el respecte Realitzar activitats tutorials que 
desenvolupin l'autoconeixement de 
l'alumnat (límits, capacitats, 
emocions), la seva autoestima i 
l'expressió de les pròpies emocions. 
(Centre) 

Recurs facilitat per la responsable del Punt JIP: 
Jove, Informa't i Participa! Durant dues sessions es 
duen a terme activitats relacionades amb els 
propis límits, capacitats i emocions per treballar 
l'autoestima i l'expressió de les emocions de cada 
alumne. 

Coordinació ESO/ 
tutors ESO 

Del 14/09/2020 
al 22/06/2021  

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

Projecte de Convivència >Recursos En aquest espai 
de la XTEC trobareu les orientacions i un model de 
fitxa per fer arribar les bones pràctiques que en 
matèria de convivència es desenvolupen en els 
centres educatius. 

Comissió de 
convivència 

Del 14/09/2020 
al 30/06/2021  

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

Projecte Implica't En aquest espai web creat per un 
equip de professionals del món de l'ensenyament 
trobareu accions de divulgació i sensibilització, i 
activitats adreçades als diversos nivells educatius, 
per treballar la solidaritat i crear una xarxa 
d'escoles solidàries. 

Coordinació ESO Del 14/09/2020 
al 22/06/2021  

5

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.x44o6j661v2g
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0011/3c4e91bf-522f-40b0-bb64-217bac347b24/model-fitxa-bona-practica_pdc.doc
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.8v0y6inmnsaq
http://www.xtec.cat/~mlluelle/implicat/
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Educar en el respecte  Col·laborar en l'organització de les 
trobades d'alumnes mediadors que 
s'organitzen cada curs des dels 
seminaris de coordinadors de 
convivència. Recurs B2 
  

Trobades de centres mediadors En aquest 
document elaborat pel Departament 
d'Ensenyament es poden consultar les trobades 
d'alumnat mediador que es celebren cada any a 
diversos indrets de Catalunya. Aquestes trobades 
són el fruit d'un treball en xarxa que promou, entre 
d'altres, el valor del respecte com a principi bàsic. 

Responsable servei 
de mediació 

Del 14/09/2020 
al 22/06/2021  

 Educar en el respecte  Desenvolupar, des de les diferents 
àrees, activitats curriculars que 
impliquin el respecte a l'expressió 
d'idees i opinions dels companys/es 
(debats, exposicions orals, etc.). 
Recurs C1 
  

L'exposició oral En aquesta presentació del 
Departament de Llengua catalana i literatura de 
l'Institut Domènec Perramon d'Arenys de Munt es 
donen orientacions als alumnes de com fer una 
exposició oral a classe. 

Pla lector/ Projecte 
expressió oral 

Del 14/09/2020 
al 22/06/2021  

5

https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.nkimaa1a61ii
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/xarxes-centres-convivencia/trobades-slumnat-mediador/TROBADA-MEDIACIO_2017_18.pdf
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.1muguoac9yiw
https://es.slideshare.net/mpujol40/lexposici-oral
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Educar en el respecte  Incloure en el Pla de formació del 
professorat actuacions formatives 
sobre l'educació en valors. Recurs G1 
  

Les set competències bàsiques per educar en 
valors Martin, X.; Puig, J. M. (2007). Les set 
competències bàsiques per educar en valors. 
Barcelona: Graó. Desenvolupament personal del 
professorat, 11Els autors d'aquest llibre presenten 
un conjunt de competències personals i 
professionals per educar en valors i, sobretot, 
ofereixen un seguit d'exercicis adreçats al 
professorat per entrenar-les. Especialment 
destacats els capítols "Ser un mateix" (p. 23-44), 
"Reconèixer l'altre" (p. 45-64) i "Facilitar el diàleg" 
(p. 65-84). 

Comissió de 
convivència 

Del 01/09/2020 
al 30/06/2021  

 Educar en el respecte  Incloure en la memòria anual la 
valoració de les actuacions realitzades 
per promoure l'educació en el 
respecte, elaborant, si escau, 
propostes de millora. Recurs I2 
  

Valoració de les actuacions En aquest document 
elaborat pel Departament d'Educació s'ofereix un 
conjunt d'indicadors (grau d'implicació, qualitat en 
l'execució, grau d'impacte) per valorar les 
actuacions dutes a terme en els centres educatius 
per fomentar diverses línies d'intervenció en el 
marc del projecte de convivència. 

Comissió de 
convivència i equip 
directiu 

Del 01/06/2020 
al 30/09/2021  

5

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.xhhyt2r90bc2
http://www.grao.com/llibres/les-set-competencies-basiques-per-educar-en-valors
http://www.grao.com/llibres/les-set-competencies-basiques-per-educar-en-valors
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.bd4m586uqzk0
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/documents/valoracio-actuacions.pdf
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Educar en el respecte  Participar en projectes per despertar 
el valor del respecte a l'entorn i el 
compromís cívic en el nostre alumnat 
(campanyes de sostenibilitat, 
mediambientals, de reutilització i 
reciclatge de materials, campanyes de 
reducció del consum energètic, etc.). 
Recurs F3 
  

Fem cartells Es farà servir l'experiència de l'Escola 
Grau Fontserè de Flix, que treballa a partir de 
l'observació i la denúncia d'actes incívics al barri, 
per iniciar una campanya dins el nostre institut que 
denunciï els actes incívics. A partir de l'observació 
dels espais i mobiliari del centre es faran cartells 
per fer prendre consciència de la importància del 
respecte cap als espais físics propers que ens 
envolten. 

Coordinació ESO/ 
tutories ESO 

Del 14/09/2020 
al 22/06/2021  

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

 Partirem de l'experiència del projecte de l'Escola 
Mossèn Jacint Verdaguer de Barcelona, Expliquem 
el barri, que pretén donar a conèixer a l'alumnat 
de procedències molt diverses, l'entorn més 
proper. En el nostre cas acompanyarem l'alumnat 
de l'aula d'acollida en unes passejades per la ciutat 
perquè es familiaritzi amb les seves 
característiques socials i històriques. 

Tutora aula 
d'acollida i 
professora emèrita 
llicenciada en 
Història de l'art 

Del 15/03/2020 
al 29/05/2020  

5

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.dh52qow07h7a
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0034/10ef98d2-c553-4fbb-bf25-6b3dfc278c48/fem_cartells.pdf
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.ch1ei6jqx7ly
https://sites.google.com/a/xtec.cat/expliquem-el-barri/
https://sites.google.com/a/xtec.cat/expliquem-el-barri/
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Educar en el respecte  Recollir el grau de satisfacció dels 
diferents agents de la comunitat 
escolar sobre el respecte en diversos 
àmbits d'intervenció: aula, centre i 
entorn. Recurs I1 
  

Grau de satisfacció de la comunitat educativa en 
relació amb la convivència En aquest document 
elaborat pel Departament d'Educació s'ofereix un 
model de qüestionari amb la finalitat que cada 
sector de la comunitat educativa indiqui el seu 
grau de satisfacció envers diversos aspectes 
relacionats amb la convivència en els centres 
educatius (clima de centre, normes de convivència, 
situacions de conflicte, etc.) 

Comissió de 
convivència 

Del 01/03/2021 
al 30/06/2021  

 Educar en el respecte  Utilitzar els recursos i les orientacions 
del web Família i Escola. Junts x 
l'Educació referents a l'educació en 
valors i orientar-ne l'ús. Recurs A1 
  

Família i Escola: Junts X l'Educació Aquest espai 
web per a famílies del Departament 
d'Ensenyament permet als centres promoure la 
participació i el compromís de les famílies. Entre 
els recursos que ofereix destaca l'apartat Educació 
en valors, on es poden trobar orientacions per 
educar en el respecte. Especialment interessant 
l'article Mestres, docents..., els atorguem 
l'autoritat i el respecte necessaris per educar?, en 
el qual la seva autora, assessora familiar, reflexiona 
sobre l'actitud de respecte que han de tenir pares i 
mares envers els docents. Es penjarà l'enllaç a la 
pàgina web del centre i se'n farà difusió a les 
reunions d'inici de curs. 

Comissió de 
convivència, equip 
directiu i tutors/es 
classe 

Del 14/09/2020 
al 22/06/2021  

5

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.qhm9mtj7zx55
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/documents/grau-satisfaccio.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/documents/grau-satisfaccio.pdf
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.ec4z7lpgn5a0
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/participacio-compromis/
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/educar-creixer-en-familia/educacio-valors/respecte/
http://familiaiescola.gencat.cat/web/.content/home/educar-creixer-en-familia/educacio-valors/respecte/recursos-eines/mestres-docents_guix-336-337-2007_.pdf
http://familiaiescola.gencat.cat/web/.content/home/educar-creixer-en-familia/educacio-valors/respecte/recursos-eines/mestres-docents_guix-336-337-2007_.pdf
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Educar en el respecte  Utilitzar els recursos i orientacions 
que ofereix el web Família i Escola. 
Junts x l'Educació referents a 
l'educació en valors dels fills, i 
orientar-ne l'ús. Recurs H1 
  

Web Família i Escola. Junts X l'Educació En l'apartat 
Educació en valors d'aquest espai web per a 
famílies del Departament d'Ensenyament, es 
facilita informació i diversos recursos sobre com 
promoure el valor del respecte, entre els quals 
destaquen:- una recomanació- unes orientacions 
per edats- una enquesta d'autoconeixement- un 
mòdul formatiu Es penjarà a la nostra pàgina web 
l'enllaç a aquests recursos. Se'n farà difusió a les 
reunions d'inici de curs. 

Comissió de 
convivència 

Del 01/09/2020 
al 30/06/2021  

 Educar en la gestió 
positiva dels 
conflictes 

Introduir, de manera transversal, en el 
currículum de totes les matèries, eines 
de gestió positiva de conflictes (el 
diàleg empàtic, l'escolta activa, etc.).  
(Centre) 

Foment del diàleg i l'escolta activa en el dia a dia 
de les matèries. Aquests aspectes haurien de 
formar part de la competència personal i social de 
les matèries. 

Coordinació 
pedagògica 

Del 22/06/2020 
al 30/06/2021  

 Educar en la gestió 
positiva dels 
conflictes 

Promoure a les diferents àrees 
curriculars metodologies que 
contribueixen a educar en la gestió 
positiva dels conflictes com el treball 
cooperatiu i el treball per projectes. 
(Centre) 

Difusió a tot el claustre de les pràctiques 
metodològiques treballades a la Xarxa de 
Competències Bàsiques (XCB) de la qual l'institut 
forma part. Valoració del Treball Globalitzat 
engegat a 1r d'ESO el curs 2019-2020. 

Coordinació 
pedagògica 

Del 22/06/2020 
al 30/06/2021  

5

https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.7wd7x9h3k2rn
http://familiaiescola.gencat.cat/ca
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/recomanacions/recomanacions/respecte/
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/educar-creixer-en-familia/educacio-valors/respecte/0-3-anys/
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/educar-creixer-en-familia/educacio-valors/respecte/0-3-anys/
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/decaleg-pares-mares/enquesta-autoconeixement/enquesta/respecte/
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/formacio-families/escola-pares-mares/respecte-modul-formatiu/introduccio/
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/formacio-families/escola-pares-mares/respecte-modul-formatiu/introduccio/
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Educar en la gestió 
positiva dels 
conflictes 

Adequar a les necessitats i context del 
centre els protocols marc per a la 
millora de la convivència elaborats pel 
Departament d'Educació. Recurs C1 
  

La proposta d'actuació és el recurs. Comissió de 
convivència 

Del 14/09/2020 
al 22/06/2021  

 Educar en la gestió 
positiva dels 
conflictes 

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

Fer difusió de la tasca dels mediadors de l'institut 
mitjançant diferents canals. Ja sigui publicant 
notícies a la revista de l'institut, el Formigueig 
digital o bé penjant informacions periòdiques a les 
sureres del centre. Animar l'alumnat que passa de 
curs a col·laborar amb els serveis de mediació més 
enllà de l'optativa de mediació de 1r d'ESO. 

Responsable servei 
de mediació 

Del 01/09/2020 
al 30/06/2021  

 Educar en la gestió 
positiva dels 
conflictes 

Fomentar la participació de l'alumnat 
en la millora del projecte de 
convivència per implicar-lo en la 
diagnosi i millora fent ús d'estratègies 
d'aprenentatge cooperatiu. (Centre) 

Dins el web de l'Escola Cultura de Pau de l'UAB, hi 
ha un parell d'activitats destinades a fer reflexionar 
l'alumnat. 
https://escolapau.uab.cat/img/educacion/anexo21
.pdf 

Coordinació ESO Del 01/09/2020 
al 30/06/2021  

 Educar en la gestió 
positiva dels 
conflictes 

Impulsar l'intercanvi d'experiències en 
relació a l'educació en la gestió 
positiva del conflicte entre els centres 
educatius de la zona. (Centre) 

Buscar la col·laboració entre els centres educatius 
de l'entorn, per detectar i orientar dinàmiques 
juvenils cap a pràctiques de civisme i actituds 
emprenedores que contribueixin a la bona 
convivència mitjançant l'enllaç del Punt JIP de la 
zona. 

Coordinació ESO i 
responsable 
mediació 

Del 30/09/2020 
al 30/06/2021  

5

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=id.1uirz6z7nnba
https://escolapau.uab.cat/img/educacion/anexo21.pdf
https://escolapau.uab.cat/img/educacion/anexo21.pdf
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Educar en la gestió 
positiva dels 
conflictes 

Programar accions preventives 
establertes en els protocols per a la 
millora de la convivència elaborats pel 
Departament d'Educació. Recurs C2 
  

En l'espai de la XTEC anomenat Protocols per a la 
millora de la convivència es pot accedir a diversos 
protocols d'àmbit convivencial elaborats pel 
Departament d'Educació per combatre situacions 
de conflicte. Els protocols ofereixen eines de 
prevenció per afavorir un bon clima de convivència 
(guies per als alumnes, unitats didàctiques, 
etc.).Algunes de les activitats de prevenció que es 
poden dur a terme en les sessions de tutoria, estan 
recollides en els següents protocols d'àmbit 
convivencial elaborats pel Departament 
d'Educació: Protocol de prevenció, detecció i 
intervenció enfront l'assetjament escolar a 
persones LGBTI Protocol de prevenció, detecció i 
intervenció davant l'assetjament i el 
ciberassetjament entre iguals Protocol de 
prevenció, detecció i intervenció davant conductes 
d'odi i discriminació Protocol de prevenció, 
detecció i intervenció davant la violència masclista 
entre l'alumnat 

Comissió de 
convivència 

Del 14/09/2020 
al 22/06/2021  

5

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.k469ynd2vuce
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conductes-odi-i-discriminacio/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conductes-odi-i-discriminacio/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conductes-odi-i-discriminacio/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/violencia-masclista/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/violencia-masclista/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/violencia-masclista/index.html
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Educar en la gestió 
positiva dels 
conflictes 

Revisar el projecte de mediació del 
centre que orienta i organitza les 
actuacions per als membres del centre 
perquè sigui una eina útil per a tota la 
comunitat. (Centre) 

Indicadors del propi projecte i memòria de centre. Responsable servei 
de mediació i equip 
directiu 

Del 01/09/2020 
al 15/07/2021  

 Educar en la gestió 
positiva dels 
conflictes 

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

La proposta d'actuació és el recurs. Comissió de 
convivència 

Del 22/06/2020 
al 30/06/2021  

 Educar en la gestió 
positiva dels 
conflictes 

 Oferir, en el marc del Pla de formació 
de centre, formació al professorat i, si 
escau, a les famílies, al PAS i a 
l'alumnat, sobre educar en gestió 
positiva dels conflictes. Recurs G1 
  

En el marc dels PFZ (Plans de formació de zona) el 
Departament d'Educació ofereix l'activitat 
formativa "Programa de Mediació Escolar" adreçat 
a tota la comunitat educativa. Seguir oferint-lo al 
claustre perquè cada vegada s'hi sumin més 
professors i professores. Oferir-lo al PAS, les 
famílies i l'alumnat. 

Responsable servei 
de mediació 

Del 01/09/2020 
al 30/06/2021  

 Educar en la gestió 
positiva dels 
conflictes 

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

En el web del Servei Educatiu de la Selva, hi ha 
diferents activitats de presentació i coneixement 
de l'alumnat que faciliten la seva participació i 
integració i la cohesió del grup-classe. Molt 
adequat per a les tutories d'inici de curs amb 
l'alumnat de 1r d'ESO. Els jocs de presentació 

Coordinació ESO Del 22/06/2020 
al 30/06/2021  

5

https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.p84znhney83y
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.h4i6vutgehoy
http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.qloz3v103b8x
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.qloz3v103b8x
http://www.xtec.cat/serveis/crp/b7990112/copma11/jocs1.htm
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Educar en la gestió 
positiva dels 
conflictes 

 Promoure la coordinació de les 
persones responsables dels equips de 
mediació i de l'educació en la gestió 
positiva dels conflictes dels centres 
d'un territori mitjançant seminaris o 
grups de treball creant xarxa. Recurs 
B2 
  

En els Plans de Formació de Zona (PFZ) s'ofereixen 
seminaris de coordinació per a les persones 
coordinadores dels serveis de mediació de centre. 

Responsable servei 
de mediació 

Del 22/06/2020 
al 30/06/2021  

 

5

https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.w5hop9b1xnea
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.w5hop9b1xnea
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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.”  

 

 
 
En aquest sentit cal tenir present el Catàleg de protocols per a la millora de la convivència que 
és accessible des del portal de centre: 
 
https://espai.educacio.gencat.cat/Normativa/Cataleg-protocols/Pagines/default.aspx 
 
 
S’annexen al final d’aquest document els Protocols per a la millora de la convivència, malgrat 
que en el moment de la redacció del present document no es donen les situacions que  els 
requereixin: 
 

1. Protocol d’intervenció en cas de conflicte greu 
2. Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament i el 

ciberassetjament entre iguals 
3. Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant conductes d'odi i discriminació 
4. Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar a 

persones LGBTI 
5. Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant la violència masclista entre 

l'alumnat 
6. Protocol d’àmbit comunitari de prevenció, detecció i intervenció davant situacions 

d’absentisme 
7. Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les 

situacions de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu 
8. Protocol d'actuació amb menors de catorze anys en situacions   de conflicte o 

comissió d'una infracció penal 
9. Proposta de protocol de detecció i intervenció d’alumnat susceptible de formar 

part dels NGJOV 
10.Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers 

treballadors dependents del Departament d’Ensenyament que presten serveis en 
centres educatius públics i serveis educatius 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuació s'enllacen tots

tots:

https://espai.educacio.gencat.cat/Normativa/Cataleg-protocols/Pagines/default.aspx
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflictes-greus/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflictes-greus/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conductes-odi-i-discriminacio/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/violencia-masclista/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/violencia-masclista/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/absentisme/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/absentisme/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/maltractament-infantil-adolescent/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/maltractament-infantil-adolescent/index.html
1.%09http:/xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflicte-comissio-infraccio-penal/index.html
1.%09http:/xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflicte-comissio-infraccio-penal/index.html
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/PC/ProjectesEducatius/Protocol_NGJOV.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/PC/ProjectesEducatius/Protocol_NGJOV.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/PC/Protocols/Protocol_prev_situacions_violencia_centres.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/PC/Protocols/Protocol_prev_situacions_violencia_centres.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/PC/Protocols/Protocol_prev_situacions_violencia_centres.pdf
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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 fetes per 
a cada sector de la comunitat escolar 
  

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

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

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

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

1.4 Constituir i dinamitzar la comissió de 
convivència. 
  

• Existència de la comissió de convivència 
• Nombre de reunions/periodicitat de la 
comissió de convivència permanent 
• Nombre de reunions/periodicitat de la 
comissió de convivència amb participació dels 
diferents sectors educatius 
  

1.5 Incrementar la formació de la 
comunitat escolar en relació amb la 
convivència. 
  

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

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 
  

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

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

  

Objectiu específic Indicadors 

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

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

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

• Existència i difusió de protocols d'acollida de 
qualsevol membre de la comunitat escolar 
(alumnat, famílies, professorat, PAS, etc.) 
• Relació d'activitats en el marc de l'acció tutorial 
per a l'acollida del nou alumnat (activitats de 
presentació del centre, alumnes padrins, 
activitats inter-etapes, etc.) 
• Existència d'un protocol específic per a 
l'acollida de l'alumnat nouvingut i les seves 
famílies 
  

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 
• Existència d'una orientació acadèmica i 
professional no estereotipada per raons de 
gènere, origen o altres condicions personals i/o 
socials 
• Existència d'unes pautes d'ús de llenguatge 
inclusiu que donin el mateix protagonisme a tot 
l'alumnat 
  

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

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

4.1 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 
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7- INDICADORS   

  

Objectiu específic Indicadors 

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 
• Participació en les trobades de centres 
mediadors 
• Col·laboració del centre amb els serveis de 
mediació comunitària 
  

4.3 Fer difusió dels principis de la 
mediació mitjançant activitats curriculars. 
 (Centre) 

 Nombre d'activitats curriculars satisfactòries. 
  

4.4 Coordinar actuacions relacionades 
amb la gestió positiva dels conflictes amb 
les escoles adscrites d'educació primària. 
 (Centre) 

 Nombre d'escoles amb les que s'han fet 
actuacions relacionades amb la gestió positiva 
dels conflictes. Actuacions satisfactòries. 
Resultats generals satisfactoris de l'intercanvi. 
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