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1. INTRODUCCIÓ 

El Centre està situat en el barri de Prosperitat en el districte de Nou Barris. Va 
néixer el 1982 com a centre d'EGB. A partir de 1989 va ser una extensió de 
batxillerat i el 1993 es va convertir en un IES on es va experimentar l'aplicació 
de la LOGSE. En l'actualitat s'imparteixen els següents estudis: ESO, 
Batxillerat i Formació Professional (CAI i DAS) amb un total de 400 alumnes 
matriculats. 

En l'Institut hi ha un nombre molt important de població nouvinguda (70%). Per 
tal de garantir la cohesió social i un bon aprenentatge  el Centre disposa de 
diverses estratègies un Pla d'Acollida, una TIS, un PAT on es treballa la 
cohesió i el respecte a les diferències, el Programa Èxit, jornades de 
multiculturalitat i diversitat i d'altres. 

Gràcies a tots aquests programes es fa una feina molt important d'integració 
dels alumnes nouvinguts, amb problemes de marginalitat i de respecte a la 
diferencia sigui cultural, sexual o ètnica de tot l'alumnat. De fet, el Centre és 
l'únic referent que tenen alguns alumnes on se senten que són valorats, 
recolzats, on se'ls hi posa límits, i on se'ls hi dóna recursos per sortir de les 
dificultats i estratègies per millorar el seu aprenentatge i la seva integració en la 
societat. Així, es treballa per tal d'aprofundir en l'autoconeixement i fer front als 
reptes personals i acadèmics dels alumnes i orientar a les famílies en 
l’acompanyament als seus fills i filles en tots els àmbits del Centre i l'entorn 
escolar. 

Els alumnes se senten vinculats al Centre i la gran majoria de famílies explicita 
que ha rebut una bona atenció per part del Centre, tant quan es van 
incorporar com al llarg de l'etapa escolar, i que estan plenament informats del 
funcionament del Centre i de les seves activitats. El Centre ha rebut una 
qualificació de 4 en l'àmbit de la cohesió social en l'AVAC. 

En aquest projecte de convivència pretenem per una banda posar de manifest 
totes aquelles actuacions que fem al centre per aconseguir una bona 
convivència i per altra a partir de la realització de l’aplicatiu de la pàgina web 
del Departament http://www.xtec.cat/lic/convivencia/projecte.html poder 
analitzar els nostres punts forts i febles i desenvolupar estratègies de millora. 

El procediment desenvolupat a l’aplicatiu consisteix en contestar una sèrie 
d’enunciats sobre la qüestió tractada referides a l’aula, el centre i l’entorn que 
permeten realitzar una diagnosi de la situació inicial. A continuació, es 
plantegen una sèrie de propostes d’actuació que es poden acceptar o no, 
sempre tenint en compte la diagnosi prèvia, a fi i efectes que, posteriorment, 
siguin desenvolupades definint propostes d’actuació, plans específics, terminis i 
responsables. 
 
 
 
L’elaboració d’aquest Projecte de Convivèncias s’ha realitzat a partir de 
l’aplicatiu accesible a la pàgina WEB del Departament d’Ensenyament que 
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conté instruments de diagnosi, orientació i recursos per a la redacció del 
projecte. 
El procediment desenvolupat a l’aplicatiu  consisteix en contestar una sèrie 
d’enunciats sobre la qüestió tractada referides a l’aula, el centre i l’entorn que 
permeten realitzar una diagnosi de la situació inicial, identificant els punts forts i 
els punts febles. A continuació, es plantegen una sèrie de propostes d’actuació 
que es poden acceptar o no, sempre tenint en compte la diagnosi prèvia, a fi i 
efectes que, posteriorment,siguin desenvolupades definint objectius específics, 
terminis i responsables. 
Diversos professors, alumnes, famílies i personal no docent del centre han 
participat en l’elaboració de la diagnosi, responent als enunciats que es 
plantegen a l’aplicatiu, segons els seus àmbits de responsabilitat. La seva 
participació ha permès generar un informe global que juntament amb la 
diagnosi, servirà com a punt de partida per definir les actuacions que es 
preveuran per abordar els diversos punts del projecte. 
El document concretarà actuacions, ja sigui a nivell d’aula, de centre o d’entorn 
en relació al tema que es tracti. La majoria d’elles ja són vigents al centre en el 
moment de la redacció d’aquest document i se n’afegeixen d’altres, que serán 
d’aplicació en el futur, amb concreció de responsables i temporalització 
prevista. 
 
Adjuntem en aquest projecte de convivència la diagnosi i els resultats que van 
sortir en el moment en que es va començar a confeccionar aquest projecte. 
Les actuacions que s’assenyalen per incidir en els punts febles s’han anat 
realitzant al llarg dels cursos 16-17,17-18, 18-19.  
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2. RESULTATS DE LA DIAGNOSI 

1.  VALORS I ACTITUDS    

1.1 COEDUCACIÓ 

Punts Molt Forts i Forts 

                        Actuacions    
Temporització 

Responsables 

 

 

 

Aula 

 

 

 

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 gènere o orientació afectiva/sexual. 

 

Al llarg del 
curs 

Tutories ( 
PAT) 

Coordinació 
Pedagògica 
ESO i BATX 

Promovem la participació  i relació a 
l’aula de tot l’alumnat amb 
independència del seu gènere o 
orientació afectiva sexual. 

Al llarg del 
curs 

Professorat 

Incorporem continguts de coeducació  i 
prevenció de la violència masclista i 
homòfoba en el currículum de les 
diverses àrees. 

Al llarg del 
curs 

Professorat 
de les 
diverses 
arees 

 

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

Al llarg del 
curs 

Direcció 

Tutories. 

AMPA 

 

 

Centre 

 

 

 

 

Fem servir els protocols  per a la millora 
de la convivència elaborats pel 
Departament d’Ensenyament. 

Al llarg del 
curs 

Direcció 
NOFC 

Garantim un ús no sexista dels espais 
del centre. 

Al llarg del 
curs 

Professorat 

Formem la comunitat educativa en 
coeducació i en la prevenció de la 
violència masclista o de caràcter 
homòfob. 

Al llarg del 
curs 

Professorat 

Sensibilitzem el claustre sobre la 
importància d’una acció educativa que 
potenciï la igualtat d’oportunitats entre 

Al llarg del 
curs 

Direcció 

Professorat: 
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nois i noies. Equips 
docents 

Incorporem la coeducació i la prevenció 
de la violència masclista o homòfoba  
als diferents documents de centre. 

Inici de curs Coord.pedag, 
Professorat 

Disposem d’una estructura 
organitzativa que afavoreix el treball de 
la coeducació en el centre 

Al llarg del 
curs 

Comunitat 
educativa 

Planifiquem estratègies de prevenció 
de les desigualtats de gènere i 
relacions d’abús de poder. 

Al llarg del 
curs 

Tutories , TIS 

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

Al llarg del 
curs 

Professorat 

Recollim i divulguem les bones 
pràctiques realitzades en coeducació. 

Al llarg del 
curs 

Professorat: 
Equips 
docents 

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

 

Final de curs 

 

Direcció 

Incorporar en el Plà d’acció Tutorial del 
centre la reflexió i la participació en els 
esdeveniments i jornades que són 
referents coeducatius: dia internacional 
contra la violència envers les dones (25 
de novembre) dia internacional de la 
dona (8 de març) dia internacional dels 
drets humans (10 de desembre) 

Inici de curs Coordinació 
pedagògica. 

Tutories 

 

 

 

Entorn 

 

 

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 i homòfoba. 

Al llarg del 
curs 

Tutores 

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

Al llarg del 
curs 

Professorat i 
entitats 
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1.2    EDUCACIÓ INTERCULTURAL 

Punts Molt Forts i Forts 

 

  Temporitz
ació 

Responsables 

 

 

 

Aula 

 

 

 

Desenvolupem, en el marc de l’acció 
tutorial mesures, estratègies i actuacions 
per educar l’alumnat en la comprensió de 
la diferència i la diversitat cultural. 

Al llarg del 
curs 

Coordinació 
Pedagògica, 
Tutories 

Desenvolupem un currículum intercultural. Inici de 
curs 

Professorat: 
Departaments 

Promoure la integració a l’aula de tot 
l’alumnat. 

Al llarg del 
curs 

Professorat, 
TIS 

Disposem d’estratègies concretes per 
implicar les famílies en l’educació 
intercultural. 

Al llarg del 
curs 

Tutories 

 

 

 

Centre 

 

 

 

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

Al llarg del 
curs 

Professorat 
Ètica/ Religió 

Recollim en els documents del centre 
l’educació intercultural per aconseguir els 
objectius educatius. 

Inici i final 
de curs 

PAT 

Preveiem l’ús dels protocols d’àmbit 
convivencial elaborats pel Departament 
d’Ensenyament, en cas de necessitat. 

Al llarg del 
curs 

Direcció 

Establim actuacions per promoure les 
relacions interpersonals i cohesionadores 
entre l’alumnat. 

Al llarg del 
curs 

Coordinació 
pedagògica, 

Tutories, TIS, 
Punt JIP 

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

Al llarg del 
curs 

Professorat: 
equips 
docents. 

Establim propostes d’actuacions 
específiques a l’alumnat per conèixer i 
respectar  la diversitat social, cultural i 
ètnica, fent incidència en tot allò que ens 
uneix. 

Al llarg del 
curs 

Tutories 
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Avaluem les mesures destinades a 
fomentar l’educació intercultural i ho 
recollim en la memòria anual del centre. 

Final de 
curs 

Direcció 

 

 

Entorn 

 

 

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

Al llarg del 
curs 

Professorat 

Punt JIP, 
CRP 

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

Al llarg del 
curs 

Direcció, 
AMPA 

 

 

1.3 EDUCACIÓ PER LA PAU 

Punts Molt Forts i Forts 

 

  Temporització Responsables 

 

Aula 

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

Al llarg del 
curs 

Tutories,  

Coordinació 
Pedagògica 

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

Inici curs Professorat: 

Departaments 

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

Al llarg del 
curs 

Tutories 

Utilitzem estratègies i metodologies 
que afavoreixen els valors 
convivencials. 

Al llarg del 
curs 

Professorat 

 

 

Centre 

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

Al llarg del 
curs 

Professorat 

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

Al llarg del 
curs 

Coordinació 
pedagògica 

Professorat:  

Promovem accions i estratègies per Al llarg del Coordinació 



8 
 

fomentar l’educació per la pau i la 
divulgació dels drets humans entre els 
membres de la comunitat escolar, 
com incorporar al Pla d’acció tutorial 
la participació en la jornada del dia 
mundial de la Pau (30 de gener) i el 
dia internacional dels drets 
humans(10 de desembre) 

curs Pedagògica, 
Professorat 

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

Inici i final de 
curs 

Direcció 

Avaluem les mesures destinades a 
fomentar l’educació per la pau entre la 
comunitat escolar i ho recollim en la 
memòria anual del centre 

Final de curs Direcció 

 

Entorn 

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

Al llarg del 
curs 

Coordinació 
Activitats 
extraescolars, 
Fundació 
Barça 

 

 

1.4 EDUCACIÓ SOCIOEMOCIONAL 

Punts Molt Forts i Forts 

  Temporització Responsables 

 

Aula 

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

Al llarg del 
curs 

Coordinadora 
Pedagògica, 
Tutories  

Desenvolupem, en el marc de 
l’acció tutorial, mesures i 
estratègies per desenvolupar la 
competència social en l’alumnat. 

Al llarg del 
curs 

Coordinadora 
Pedagògica, 
Tutories, TIS 

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

Al llarg del 
curs 

Professorat 

Treballem l’educació 
socioemocional des de les 
diferents matèries curriculars de 

Al llarg del 
curs 

Professorat 
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manera transversa 

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

Al llarg del 
curs 

Tutories, 
Professorat 

 

 

 

Centre 

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

Al llarg del 
curs 

Tutories, 
Professorat 

Potenciem la competència 
comunicativa de l’alumnat. 

Al llarg del 
curs 

Professorat 

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

Al llarg del 
curs 

Coordinació 
Pedagògica, 
Tutories , TIS 

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

Inici de curs PAT 

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

Al llarg del 
curs 

Comunitat 
escolar 

Recollim i difonem les bones 
pràctiques realitzades al voltant de 
l’educació socioemocional. 

Final de curs Direcció 

 

Entorn 

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 

Al llarg del 
curs 

Coordinadora 
Activitats 
extraescolars, 
Futbolnet 

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

Inici i al llarg 
del curs 

Direcció, Tutories 

 

 

1.5  EDUCAR EN EL RESPECTE 

Punts Molt Forts i Forts 
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  Temporització Responsable 

 

 

Aula 

Vetllem perquè 
l’alumnat tingui cura del 
material i les 
instal·lacions. 

Al llarg del 
curs 

Direcció, Professorat, 
Tutories 

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

Al llarg del 
curs 

Equips docents 

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

Al llarg del 
curs 

Tutories, Professorat, TIS 

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

Al lalrg del 
curs 

Tutories 

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

Al llarg del 
curs 

Equips docents 

Grup Ecoflos, 

Tutories 

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

Al llarg del 
curs 

Coordinació Pedagògica, 
Tutories. 

 

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

    

 

Al llarg del 
curs 

Coordinació Pedagògica, 
Tutories 

 

 

 

Recollim el valor del 
respecte en els 
documents del centre. 

Inici i final de 
d¡curs 

Coordinació 
Pedagògica:PAT 

Promovem accions i Al llarg del Equip directiu, Professorat 
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Centre estratègies per afavorir 
el valor del respecte 
entre i cap a l’alumnat. 

curs 

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

Al llarg del 
curs 

Coordinació . Pedagògica 

Grup Ecoflos 

Referents externs: Punt JIP 

. 

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. 

Al llarg del 
curs 

Comunitat educativa  

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

Al llarg del 
curs 

Equip directiu, Professorat 

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

Final de curs Equip directiu 

 

Entorn 

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

Al llarg de 
curs 

Equip directiu, Tutories 

 

 

1.6  EDUCAR EN LA GESTIÓ POSITIVA DELS CONFLICTE 

Punts forts i molt forts 

  Temporització Responsable 

 

 

 

Desenvolupem, en el marc de 
l’acció tutorial, actuacions 
concretes per afavorir que els 
alumnes desenvolupin les 
competències per conviure i 

Al llarg del 
curs 

Coordinació 
pedagògica, 
Tutories 
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Aula l’educació en la gestió positiva 
dels conflictes.. 

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

Al llarg del 
curs 

Professorat 

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

Al llarg del 
curs 

Tutories 

TIS 

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

Al llarg del 
curs 

Tutories,  

TIS 

Punt JIP 

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

Al llarg del 
curs 

Professorat 

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

Al llarg del 
curs 

Professorat . 
Tutories 

 

 

 

 

Centre 

Preveiem l’ús dels protocols 
d’àmbit convivencial elaborats pel 
Departament d’Ensenyament. 

Al llarg del 
curs 

Equip directiu 

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

  

En procés 
d’ampliació 

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. 

  

En procés 
d’ampliació 

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. 

Inici de curs Equip directiu 

Sensibilitzem el claustre en la 
necessitat d’educar en la gestió 

Al llarg del Èquip directiu 
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positiva dels conflictes. curs 

Disposem d’activitats i projectes 
de centre que promouen 
l’educació en la gestió positiva 
dels conflictes. 

Al llarg del 
curs 

Tutories, TIS 

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

  

 

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

  

En procés 

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

  

En procés 

Entorn  

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

 

 

Al llarg del 
curs 

 

Tutories 

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

 

Al llarg del 
curs 

 

Futbolnet 

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

 

Al llarg del 
curs 

 

Centre cívic Can 
Verdaguer 

“entre nois” i 
“entre noies” 

Participem en les trobades de 
convivència i mediació del territori 
per fomentar el treball en xarxa. 
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1.7 EDUCAR EN L’ESFORÇ  LA RESPONSABILITAT 

Punts forts i molt forts 

 

  Temporització Respnsable 

 

Aula 

Utilitzem estratègies i 
metodologies que afavoreixin 
l’assumpció dels valor de l’esforç i 
la responsabilitat de l’alumnat. 

 

Al llarg del 
curs 

 

Tutories, 
Professorat 

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

 

Al llarg del 
curs 

 

Tutories 

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

Al llarg del 
curs 

Professorat 

 

 

Centre 

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

  

Establim propostes d’actuació 
específiques per fomentar el valor 
de l’esforç, la responsabilitat i el 
compromís cívic. 

 

Al llarg del 
curs 

 

Professorat 

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

 

Al llarg del 
curs 

 

Equip Directiu 

Recollim i difonem les bones 
pràctiques realitzades al voltant del 
valor de l’esforç i la responsabilitat. 

 

Al llarg del 
curs 

 

Claustre  

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

  

Direcció 

 Sensibilitzem i orientem les 
famílies en  la necessitat d’educar 
els seus fills en els valors de 

Al llarg del 
curs 

Tutories 
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Entorn l’esforç 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. 

  

 

   
   

 

1.8 INCLUSIÓ 

Punts forts i molt forts 

 

  Temporització    Responsable 

 

Aula 

 

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. 

Al llarg del 
curs 

Coordinació 
pedagògica 

Tutories 

Desenvolupem un currículum 
inclusiu 

Al llarg del 
curs 

Professorat. 

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

Al llarg del 
curs 

Professorat 

 

 

Centre 

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

Al llarg del 
curs 

Equip Directiu 

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

Al llarg del 
curs 

Equip Directiu 

Valorem i integrem tots els 
membres de la comunitat. 

Al llarg del 
curs 

Comunitat 
Eductiva 

Disposem d’una estructura Al llarg del Equip Directiu, 
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organitzativa en el centre que 
afavoreix l’educació inclusiva i 
l’atenció a la diversitat. 

curs Tutories, equips 
docents TIS. 

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

Al llarg del 
curs 

Aula d’acollida, 
Material de reforç 

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

Al llarg del 
curs 

Equip directiu 

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

Final de curs Direcció 

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

 Equip Directiu 

Recollim i difonem les bones 
pràctiques realitzades al voltant de 
l’educació inclusiva. 

Final de curs Equip directiu 

Entorn Sensibilitzem i orientem les 
famílies en la necessitat d’educar 
els seus fills i filles en la inclusió i 
el respecte a la diversitat. 

Al llarg del 
curs 

Tutories, AMPA 

 

1.9. ANÀLISI DELS PUNTS FEBLES. 

Aquests son els punts febles que ens van sortir després de la diagnòsi. 

 No Disposem d’estratègies concretes suficients per implicar les famílies 
a través de l’acció tutorial en l’educació per la pau.  

 No  participem en xarxes de centres que fomentin la cultura de la pau i el 
respecte als drets humans. 

 No disposem de prou estratègies per implicar les famílies en l’educació 
socioemocional. Caldria també avaluar les mesures destinades a 
fomentar l’educació socioemocional entre la comunitat escolar i recollir-
ho en la memòria anual de centre. 

 No participem en xarxes de centres que promouen el valor del respecte. 

 Con a punts Febles en l’àmbit de l’entorn destaquem la falta de 
coordinació amb d’altres centres per intercanviar experiències i 
practiques sobre l’educació en la gestió i resolució de conflictes lleus així 
com la poca coordinació amb les administracions locals per dur a terme 
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actuacions concretes per fomentar l’educació en la gestió dels conflictes  
.En l’àmbit de l’aula no disposem d’alumnat format en el programa de 
mediació escolar en el grup classe i no disposem de prou estratègies per 
a implicar a les famílies en l’educació en la gestió dels conflictes 

 No tenim prou coordinació amb les entitats per promoure els valors de 
l’esforç ,la responsabilitat i el compromís cívic. Tampoc participem en 
xarxes de centres que promouen aquests valors. 

 Poca participació en xarxes de centres que treballen per l’educació 
inclusiva i la poca coordinació amb  administracions, institucions i 
entitats locals per dur a terme actuacions concretes de foment de 
l’educació inclusiva. 

 Entre els punts  febles de l’apartat de la inclusió, a nivell d’aula apareix 
en l’aplicatiu  que no disposem d’estratègies concretes per implicar les 
famílies en risc d’exclusió en el procés escolar i educatiu dels seus fills. 
Cal remarcar que no estem d’acord en aquest resultat de la diagnosi ja 
que tenim estratègies concretes per implicar les famílies com serien una 
gestió  tutorial propera i una figura de referència, la integradora social del 
centre (LIC) que té cura bàsicament de l’alumnat en situació de risc. 

 

En resum, veiem que els punts febles es centren bàsicament en tres 
aspectes: 

 Poca comunicació amb altres centres, no participació en cap 
xarxa de centres. 

 Poc compromís cívic, falta de servei a la comunitat 

 Falta de formació d’alumnat mediador. 

 

A partir d’aquí, ens marquem els objectius per poder assolir aquestes 
mancances que s’hauran d’implementar al llarg dels dos propers cursos 17-18 i 
18-19.  

Aquests objectius es defineixen en l’apartat dels objectius específics, en 
concret en : 

OBJECTIU GENERAL 4. Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg 
com a eina bàsica en la gestió del conflicte ( pag 35) 

OBJECTIU GENERAL 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.( pag 36) 
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2. EINA DE SENSIBILITZACIÓ PER A L’ELABORACIÓ DEL PROJECTE. 

El projecte de convivència de centre engloba un conjunt d’accions 
encaminades a la millora de la convivència. Per elaborar aquest projecte es 
necessària la participació de tota la comunitat,  per aquest motiu fem ús de 
l’eina de sensibilització que ens proporciona el Departament d’Ensenyament .  

A partir d’una mostra representativa de professors, alumnes, famílies i personal 
no docent s’ha fet una enquesta. El procediment ha estat el següent,  primer es  
reflexiona de manera separada i, després  tots els membres de cada grup ho 
posen en comú.  

Aquest son els resultats obtinguts: 

 

2.1 PROFESSORAT 

             AFIRMACIONS ACORD DESACORD 

1 La millora de la convivència és un 
mitjà per garantir l’ensenyament i 
l’aprenentatge.  

 

 

100% 

 

 

2 

Els nostres pensaments ens 
condicionen les emocions a partir 
dels quals actuem d’una manera o 
d’una altra. La coherència entre 
pensament, emoció i acció és 
fonamental per al benestar 
individual i col·lectiu.  

 

 

100% 

 

 

 

 

3 

La capacitat del professorat per 
reflexionar sobre la seva pràctica 
docent i experimentar noves 
metodologies que faciliten 
l’expressió d'inquietuds, anhels, 
emocions, sentiments i idees de 
l’alumnat, incideix de manera 
directa en la convivència de l’aula 
i del centre.  

 

 

100% 

 

 

4 

Un seguiment sistemàtic de les 
absències de l’alumnat i una 
comunicación àgil i immediataamb 
les famílies, eviten problemas 
d’absentisme.  

 

  88% 

 

  12% 

 El currículum, la metodologia de 
gestió de l’aula i la manca de 
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5 lideratge del professorat, poden 
ser la causa de molts conflictes.  

100% 

 6 L’organització i les estructures del 
centre són sovint causa de 
conflictes.  

 100% 

 

 

7 

 

L’existència de canals de 
participació reals de tots els 
estaments del centre, i 
especialment de l’alumnat, 
potencia el sentiment de 
pertinença , la millora del clima i la 
convivència escolars. 

 

    88% 

 

   12% 

 

8 

La convivència positiva requereix 
l’elaboració d’unes normes clares i 
consensuades amb la participació 
de tota la comunitat educativa.  

 

100% 

 

 

9 

El professorat té cura en utilitzar 
un llenguatge i un tractament de 
les matèries, que facin visibles 
totes les diversitats en totes les 
activitats del centre.  

 

100% 

 

 

10 

No podem permetre que l’alumnat 
porti cap símbol religiós, cultural o 
de pertinència a un grup, encara 
que siguin diferents dels que han 
estat presents tradicionalment en 
la nostra societat.  

 

  88% 

 

  12% 

 

11 

El professorat necessita ajut a 
l’hora de plantejar i abordar certs 
problemes de convivència a l’aula 
o al centre  

 

  75% 

 

   25% 

 

 

12 

Els espais d’esbarjo, entre classe i 
classe, el menjador, els 
passadissos, l'autobús,... 
s’autoregulen i no influeixen en el 
desenvolupament de 
l’aprenentatge.  

 

 12% 

 

    88% 

 

13 

No és necessari que el 
professorat actuï quan un conflicte 
es produeix fora del centre, són 
les famílies o els agents socials 

 

  25% 

 

     75% 
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externs qui ha de resoldre’l .  

 

14 

Els estils de comunicació que 
s’estableixen entre la comunitat 
educativa poden crear 
malentesos, distorsions o 
manques d’informació.  

 

100% 

 

 

Veiem que en general el professorat esta d’acord o en desacord en les 
diferents afirmacions, amb petites discrepàncies en els següents punts: 

Punt 4: La majoria opina que un seguiment sistemàtic de les absències de 
l’alumnat i una comunicació àgil i immediata amb les famílies, eviten problemes 
d’absentisme, però hi pot haver casos en que aquesta comunicació sigui difícil 
o la resposta de la família no vagi en consonància amb la del centre. 

Punt 7: La majoria opina que l’existència de canals de participació reals de tots 
els estaments del centre, i especialment de l’alumnat, potencia el sentiment de 
pertinença , la millora del clima i la convivència escolars, una petita part de la 
mostra no estan d’acord amb aquesta afirmació, esta clar que  el bon clima i la 
convivència no depenen  només dels canals participatius que també poden ser 
font de discrepàncies. 

Punt 10: La majoria del professorat opina que no es pot permetre que l’alumnat 
porti cap símbol religiós, cultural o de pertinència a un grup, encara que siguin 
diferents dels que han estat presents tradicionalment en la nostra societat, 
encara que hi ha un sector que tenen els seus dubtes. 

Punt 11: La majoria opinen que el professorat necessita ajut a l’hora de 
plantejar i abordar certs problemes de convivència a l’aula o al centre, una de 
les figures que representa aquest ajut és la integradora social (TIS)  que coneix 
i fa un seguiment de tots aquells alumnes amb situacions de familiars i socials 
complicades. 

Punt 12: Els espais d’esbarjo, entre classe i classe, el menjador, els 
passadissos... s’autoregulen i no influeixen en el desenvolupament de 
l’aprenentatge, la majoria NO estan d’acord amb aquesta afirmació ja que 
aquests son els espais de més risc, de tota manera al millorar la convivència es 
crea el clima necessari perquè aquesta regulació sigui més fàcil. 

Punt 13: No és necessari que el professorat actuï quan un conflicte es produeix 
fora del centre, són les famílies o els agents socials externs qui ha de resoldre’l 
, en aquest punt la majoria opina que no esta d’acord, és a dir que el 
professorat si que hauria d’actuar en un conflicte fora del centre, només una 
petita part opinen que el professorat no hauria d’actuar. 

En quan a les tres afirmacions que el professorat creu fonamentals tenint en 
compte el moment del centre serien les següents: 
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1r lloc: La millora de la convivència és un mitjà per garantir l’ensenyament 
i l’aprenentatge. 

2n lloc: Un seguiment sistemàtic de les absències de l’alumnat i una 
comunicació àgil i immediata amb les famílies, eviten problemes 
d’absentisme 

3r lloc: El professorat té cura en utilitzar un llenguatge i un tractament de 
les matèries, que facin visibles totes les diversitats en totes les activitats 
del centre 

 

2.2 FAMILIES 

 

                    AFIRMACIONS ACORD DESACORD 

 

 

1 

El professorat ha de solucionar els 
conflictes que es produeixen a 
l’aula i al centre, creiem que no és 
funció ni de les famílies ni de 
l’alumnat intervenir en la 
sevasolució.  

 

100%  

 

 

 

2 

Hi ha famílies que no donen 
pautes ni posen límits de 
comportament, als seus filles o a 
les seves filles, la qual cosa 
genera problemes, quan han de 
conviure amb els altres i han de 
respectar normes de convivència.  

 

100% 

 

 

 

3 

El que s’ha de fer a l’aula i al 
centre és ensenyar, els nostres 
fills i filles hi van a aprendre. Els 
altres assumptes, els resoldrem a 
casa.  

 

  100% 

 

 

 

4 

Estem interessats en què el 
professorat ens informi sovint del 
rendiment dels nostres fills i de les 
nostres filles, per tant creiem que 
quan el centre ens convoca a una 
reunió hem de fer tot el possible 
per assistir-hi.  

 

 

100% 

 

 El respecte al professorat 
acompanyat d’una bona disciplina 
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5 són les millors propostes per una 
bona convivència  

100% 

6 El centre és l’encarregat 
d’ensenyar a l’alumnat a a 
comportar-se correctament.  

 

66% 

 

  33% 

 

7 

La millor senyal de que les coses 
van bé és que no hi hagi 
problemes de convivència en el 
centre.  

 

100% 

 

 

 

8 

El centre ha d’agrupar a l’alumnat 
en funció del seu rendiment. El fet 
d’ ajuntar en una classe nois i 
noies de diferents procedències i 
de diferents capacitats, afecta 
directament als nostres fills i filles.  

 

66% 

 

33% 

 

 

9 

La manera de vestir i els objectes 
que porta l’alumnat al centre és 
responsabilitat de les mares i els 
pares ,i per tant, el professorat no 
ha d’intervenir.  

  

100% 

 

10 

Demanem als nostres fills i filles 
les mateixes responsabilitats i 
obligacions sense tenir en compte 
la diferència de gènere.  

 

100% 

 

11 Hi ha famílies que ens sentim 
perdudes i necessitem ajuda a 
l’hora de plantejar certs problemes 
de convivència a casa  

 

100% 

 

 

 

12 

Els problemes de convivència són 
normals i és natural que passin a 
les famílies, als centres i en altres 
col·lectius. L’objectiu ha de ser 
aconseguir que els problemes no 
en dificultin el funcionament 
normal i puguin ser tractats 
adequadament a fi que tothom 
aprengui i s'eduqui en el procés.  

 

100% 

 

 

13 

Quan els nostres fills i filles falten 
a classe és suficient amb la nostra 
justificació. Nosaltres som els que 
coneixem els motius i és la nostra 

 

100% 
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responsabilitat.  

 

14 

Les famílies, mitjançant l’AMPA, 
hem de participar en activitats, 
formacions o reunions amb 
d’altres associacions de famílies 
d’altres centres per una millora 
global de la convivència.  

 

100% 

 

 

Només hi ha dos punts en els que es dona una divergència en la mostra de les 
famílies. 

Punt 6: El 66% de les famílies opinen que el centre és l’encarregat d’ensenyar 
a l’alumnat a  comportar-se correctament, mentre que el 33% opinen que 
aquesta tasca és només de la família. 

Punt 8: El 66% de les famílies opinen que el centre ha d’agrupar a l’alumnat en 
funció del seu rendiment mentre que el 33% no hi estan d’acord. 

En quan a les tres afirmacions que el professorat creu fonamentals tenint en 
compte el moment del centre serien les següents: 

1r lloc: Un 66% opina que en primer lloc hi hauria l’afirmació número 1 

El professorat ha de solucionar elsconflictes que es produeixen a l’aula i 
al centre, creiem que no ésfunció ni de les famílies ni de l’alumnat 
intervenir en la sevasolució.  
 

Un 33% opina que en primer lloc hi haurial’afirmació número 4 

Estem interessats en què el professorat ens informi sovint del rendiment 
dels nostres fills i de les nostres filles, per tant creiem que quan el centre 
ens convoca a una reunió hem de fer tot el possible per assistir-hi.  

2n lloc: en segon lloc hi ha molta divergència d’opinions amb un percentatge 
del 33% tenim les afirmacions número 2, 4 i 10 

Hi ha famílies que no donen pautes ni posen límits de comportament, als 
seus filles o a les seves filles, la qual cosa genera problemes, quan han 
de conviure amb els altres i han de respectar normes de convivència. 

 

Estem interessats en què el professorat ens informi sovint del rendiment 
dels nostres fills i de les nostres filles, per tant creiem que quan el centre 
ens convoca a una reunió hem de fer tot el possible per assistir-hi 

 

Demanem als nostres fills i filles les mateixes responsabilitats i 
obligacions sense tenir en compte la diferència de gènere. 
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3r lloc: Amb un 66% tenim l’afirmació número 5 

El respecte al professorat acompanyat d’una bona disciplina són les 
millors propostes per una bona convivència 

i en un 33% l’afirmació número 12 

Els problemes de convivència són normals i és natural que passin a les 
famílies, als centres i en altres col·lectius. L’objectiu ha de ser aconseguir 
que els problemes no en dificultin el funcionament normal i puguin ser 
tractats adequadament a fi que tothom aprengui i s'eduqui en el procés.  

 

2.3 ALUMNAT 

 

           AFIRMACIONS  ACORDS  DESACOD 

 

 

1 

En la nostra aula i en el nostre 
centre aprenem a 
conviureperquècomplim les 
normes que posa el 
professoral.  

 

 

 

100% 

 

 

 

2 

Hi ha nois i noies que fan 
sempre el que volen i no 
respecten les normes, es crea 
mal ambient i 
despréshopaguem tota la 
classe 

  

 

100% 

 

 

3 

De vegades hem de fer servir la 
força a l’hora de resoldre els 
conflictes, per fer-nos respectar 
pels companys i companyes.  

 

  

 

100% 

 

 

4 

Molts dels problemes que tenim 
l’alumnat són deguts a 
mancances de comunicació 
entre nosaltres, amb el 
professorat o amb les nostres 
famílies. 

  

 

100% 

 Quan els alumnes o les 
alumnes faltem a classe, és 
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5 suficient amb la justificació de 
les mares o dels pares  

100% 

 

 

6 

Hi ha companys i companyes 
que haurien d’anar a classes 
especials perquè ens molesten 
i no podem seguir les 
explicacions del professorat  

  

 

100% 

 

7 

L’origen de molts dels conflictes 
a les aules o al centre provenen 
de problemes externs.  

 

100% 

 

 

 

8 

La funció del professorat és 
preparar-nos pe lnostre futur i 
no parlar-nos d’emocions o de 
com ens relacionem 

  

100% 

 

 

9 

En el centre l’alumnat i el 
professorat parlem, discutim i 
compartim idees sobre com 
crear un clima de convivència i 
respecte al centre  

 

 

100% 

 

 

 

 

10 

Els alumnes i les alumnes del 
centre creiem que hauríem 
d’elaborar les normes de 
convivència plegats amb el 
professorat i les famílies, però 
no donen l’opció de fer-ho  

  

100% 

 

 

11 

Els alumnes i les alumnes 
tenim el dret a ser respectats 
per tota la comunitat, sense 
diferències de tracte per raó de 
gènere, origen, creences,  

 

 

100% 

 

 

 

 

12 

Els nois i les noies podem 
vestir com vulguem i el 
professorat no ha de fer res al 
respecte. És normal que una 
noia porti hijab ( mocador al 
cap) o hi hagi alumnat que porti 
gorres, pircings, etc..  

 

 

100% 

 

 

 

13 

Els alumnes i les alumnes 
podem participar en la gestió 
dels conflictes formant part dels 
equips de mediació, de 
l’alumnat – acompanyant, de la 

 

 

100% 
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tutoria entre iguals.  

 

 

14 

Hi ha alumnat que ho passa 
malament a l’aula, dins del 
centre o a l’entorn i no ho 
explica ni a la seva família ni a 
ningú.  

  

 

100% 

 

 

 

15 

Quan es produeix una 
incidència al centre, el 
professorat ens demana la 
nostra col·laboració per 
identificar els culpables. 
L’alumnat, abans de tot, hem 
de demostrar solidaritat amb 
els nostres companys i 
companyes.  

 

 

 

 

33% 

 

 

 

 

66% 

 

 

16 

La direcció del centre i el 
professorat no han d’intervenir 
en els conflictes on intervé 
alumnat del centre, però que es 
produeixen fora del centre  

  

 

100% 

 

 

Observem que el nostre alumnat, en general tenen la percepció de que al 
centre hi ha un ambient de bona convivència i respecte.  

Hi ha unanimitat en gairebé totes les respostes. Pensen que ells son capaços 
de participar en la gestió dels conflictes acompanyant la tutoria entre iguals. 
Aquest és un tema que serà objecte de millora en els propers cursos tal i com 
es reflecteix més endavant en els objectius específics. 

L’únic punt de divergència entre ells és el número 15 on es demana la col-
laboració dels alumnes per identificar els culpables d’un conflicte , un 33% hi 
estan d’acord i un 66% prioritzen la solidaritat entre companys. 

Les tres afirmacions consensuades com a fonamentals son:  

1a-La direcció del centre i el professorat SI que han d’intervenir en els 
conflictes on intervé alumnat del centre, però que es produeixen fora del 
centre. 

2a- Hi ha alumnat que ho passa malament a l’aula, dins del centre o a 
l’entorn i no ho explica ni a la seva família ni a ningú.  

3a- La funció del professorat és preparar-nos pel nostre futur i parlar-nos 
d’emocions o de com ens relacionem. 



27 
 

 

2.4   PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

 

        AFIRMACIONS ACORDS DESACORD 

 

 

1 

Als centres, 
l’encarregatd’ensenyar a 
l’alumnat a respectar les 
normes bàsiques, a comportar-
se correctament i a respectar 
alsaltres, ésexclusivament el 
professorat.  

 

 

 

 

100% 

 

 

2 

Hem de quedar al marge a 
l’hora de tractar i solucionar els 
conflictes que poden sorgir al 
centre o al seu entorn.  

 

 

 

 

 

 

100% 

 

3 

Els problemes de convivència 
que es produeixen entre 
l’alumnat els han de solucionar 
ells mateixos.  

 

  

 

100% 

4 Hi ha professors i professores 
que no eduquen en les normes 
de convivència..  

  

100% 

5 Hi ha pares i mares que no 
eduquen en les normes de 
convivència.  

 

100% 

 

 

6 

En el centre el personal no 
docent, les famílies i el 
professorat parlem, discutim i 
compartim criteris sobre com 
crear un clima positiu de 
convivència i de respecte  

 

 

100% 

 

 

7 

L’alumnat i el professorat 
mantenen actituds de poc 
reconeixement o indiferència 
vers el nostre treball.  

  

100% 
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8 

L’objectiu ha de ser que no hi 
hagi problemes de convivència 
en el centre o l’entorn. Aquest 
és el millor senyal que les 
coses van bé.  

 

 

100% 

 

 

9 

La comunicació establerta amb 
el professorat, l’alumnat i les 
famílies (canals, formes,…) pot 
crear malentesos, distorsions o 
manques d’informació.  

  

 

100% 

 

 

10 

La convivència ens implica a 
tots: famílies, professorat , 
alumnat i personal no docent. 
S’han de crear vies de 
participació per definir com 
volem funcionar i conviure en 
pau.  

 

 

100% 

 

 

 

11 

La manera en què acollim les 
famílies nouvingudes i l’alumnat 
de nova incorporació, pot 
facilitar la seva adaptació al 
centre o pot ser causa de 
problemes.  

 

 

100% 

 

 

12 

Sovint necessitem ajut a l’hora 
de plantejar i abordar certs 
problemes de convivència al 
centre o a l’entorn.  

  

100% 

 

13 

El personal no docent, 
participant des dels òrgans de 
gestió, com poden ser el 
Consell Escolar o la comissió 
de convivència, podem aportar 
propostes que ajudin a millorar 
el clima de centre.  

 

 

100% 

 

 

14 

La nostra participació i 
col·laboració amb la xarxa 
educativa d’entorn incideix en 
la millora de la convivència.  

 

100% 

 

 

 

15 

Els problemes de convivència 
són normals i és natural que 
passin a les famílies, als 
centres, a l’entorn. L’objectiu ha 
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de ser aconseguir que els 
problemes no en dificultin el 
funcionament normal i puguin 
ser tractats adequadament i 
aprenguem a resoldre’s de 
manera pacífica.  

100% 

 

16 

Davant d’un conflicte amb 
l’alumnat la meva resposta ha 
de tenir intenció educativa.  

 

100% 

 

 

Com podem veure el personal no docent del centre tot i no ser responsables de 
l’educació dels alumnes , si que se senten part important del centre i 
comparteixen criteris sobre com crear un clima positiu de convivència i de 
respecte. També notem que els personal administratiu i de serveis se sent 
valorat pel alumnat i el professorat. 

Les tres afirmacions fonamentals d’aquesta part de la comunitat escolar son:  

1a- Als centres, l’encarregat d’ensenyar a l’alumnat a respectar les 
normes bàsiques, a comportar-se correctament i a respectar als altres, és 
exclusivament el professorat.  

2a- La convivència ens implica a tots: famílies, professorat , alumnat i 
personal no docent. S’han de crear vies de participació per definir com 
volem funcionar i conviure en pau. 

3a- Davant d’un conflicte amb l’alumnat la meva resposta ha de tenir 
intenció educa 
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3. PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 

 

3.1 OBJECTIUS GENERALS: 

Els objectius que ens proposem estan dins del marc dels objectius generals 
que marca el Departament d’ensenyament. Son els següents: 

1. Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de tota la 
comunitat escolar. 

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

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

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

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. 

Per elaborar els objectius específics hem analitzat els punts forts i febles 
obtinguts en la diagnosi i també els resultats de la eina de sensibilització .  

Ens proposem marcar-nos uns objectius específics per poder millorar els punts 
que han sortit més febles. Els nostres objectius es basaran en els punts 
següents: 

● Donar a conèixer el pla de convivència i les responsabilitats de 
cada un dels membres a tota la comunitat educativa. 

● Potenciar el funcionament del Servei de Mediació. Donar-lo a 
conèixer, potenciar-lo i col·laborar sempre que sigui possible. 

● Potenciar les Pràctiques Restauratives per a construir comunitat i 
per a què els alumnes aprenguin a fer front a les seves conductes 
problemàtiques i reparar el mal causat 

● Oferir i procurar formació qualificada i reconeguda pel Servei de 
Formació de Professorat per poder desenvolupar el pla 
(mitjançant el representant al Centre de Professorat del claustre 
demanar cursos o seminaris de formació relacionats amb aquest 
tema). 

● Potenciar totes aquelles activitats dins el Pla d'Acció Tutorial que 
afavoreixin un bon clima de convivència. Projecte TEI. 

● Potenciar metodologies d'aprenentatge fonamentades en el treball 
cooperatiu i solidari, fomentant el treball en equip i la coordinació 
en tots els àmbits. 

● Millorar la comunicació entre tots els membres de la comunitat 
educativa 
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3.1.1  OBJECTIUS ESPECÍFICS 

OBJECTIU GENERAL 1.  Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de tota la comunitat escolar. 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS ACTUACIONS     INDICADORS PER L’AVALUACIÓ 

 

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. 

 Donar a conèixer el pla de 
convivència i les responsabilitats de 
cada un dels membres a tota la 
comunitat educativa 

 Xerrades amb els alumnes a tutoria. 
 Reunions de consell docent i 

departaments. 

 

 Actes de les reunions 

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

 Realització de la diagnosi “eina de 
sensibilització” a una mostra de cada 
estament de la comunitat educativa 

 

 

 Resultats de l’eina  

1.3 Constituir i dinamitzar la comissió de 
convivència. 

 Constitució de la comissió de 
convivència en el consell escolar el 
29 de març 2017 

 

 Acta del consell escolar 
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OBJECTIU GENERAL 2. Ajudar cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món 

OBJECTIUS ESPECÍFICS ACTUACIONS INDICADORS PER L’AVALUACIÓ 

 

2.1Potenciar la participació de l’alumnat a 
través dels seus representants. 

 Dinamització de les reunions del 
delegats amb la Coordinació 
Pedagògica/ Cap d’ estudis/ TIS i/o 
coordinacions dels equips docents. 

  Dinamització amb suport del servei 
de joventut del paper dels delegats 
com a agents positius per millorar la 
convivència al centre. 

 Foment del paper dels tutors com 
dinamitzadors dels papers dels 
delegats. 

 Reunions tutors- delegats per 
fomentar el seu rol. 

 Reunions periòdiques amb els 
delegats per agilitzar la dinàmica 
de les  tutories. Punt JIP 

 Avaluació a la CAD. 
 Registre de les reunions i acords 

presos. 

 

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

 Incorporar al plà d’acció tutorial 
formació bàsica adreçada a l’alumnat 
sobre resolució de conflictes i 
mediació. 

 Incrementar a la classe el treball 
cooperatiu i el treball per projectes 

 Plà d’acció tutorial 
 Programació dels projectes 

realitzats. 

 

2.3 Potenciar les competències 
socioemocionals 

 Incorporació en el plà d’acció tutorial 
formació bàsica sobre tècniques de 
control emocional. 

 Plà Acció Tutorial 

2.4 Millorar la formació de les famílies en  Implicació de l’AMPA en l’organització  Calendari i participació 
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l’àmbit de l’educació socioemocional de xerrades i activitats per millorar el 
coneixement personal i l’autocontrol 

OBJECTIU GENERAL 3.   Potenciar l’equitat i el respecte 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS ACTUACIONS INDICADORS PER L’AVALUACIÓ 

 

 3.1 Fomentar l’equitat i el respecte a la 

diversitat de l’alumnat. 

 

 Protocol  d’acollida de l’alumnat. 
 Actuacions amb el suport dels serveis 

externs ( Ajuntament, Salut escolar, 
entitats diverses ...) que permetin 
desenvolupar activitats  per assolir 
aquests objectius. 

 Actuacions per visualitzar les diferents 
cultures existents al centre. 

 Activitats programades al PAT 

 Avaluació a la CAD mitjançant la 
valoració en la memòria de les 
activitats realitzades. 

 Registre del servei. 
 Registre del Pla d’acció tutorial.  
 Valoració del projecte multicultural 

en el marc del currículum 
corresponent. 

 

3.2 Promoure la participació de l’alumnat 
en les activitats complementàries, 
extraescolars i de lleure educatiu de 
l’entorn 

 

 

 

 

 Informar i animar a l’alumnat a 
participar en les diferents activitats 
extraescolars que es realitzen al 
centre o al seu entorn 

 Percentatge d’alumnes que 
realitzen activitats 
complementàries en el centre 
educatiu 

 Percentatge d’alumnes que 
realitzen activitats extraescolars en 
el centre educatiu. 
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OBJECTIU GENERAL 4.Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió del conflicte 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS ACTUACIONS INDICADORS PER L’AVALUACIÓ 

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

 Difondre a les tutories i reunions 
d’equips docents ,la importància del 
diàleg per aconseguir un bon clima 
de convivència  

 Relació d’actuacions de 
sensibilització portades a terme en 
el centre 

 

4.2 Organitzar el servei de mediació al 
centre amb la participación dels diferents 
membres de la comunitat escolar. 

 

 

 

 Formació sobre el procés 
mediador, de tots els estaments 
de la comunitat educativa. 

 Implementació d’una comissió 
mediadora 

 

 Relació dels 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 

4.3 Millorar la coordinació amb els centres 
del districte per intercanviar experiències i 
practiques sobre l’educació en la gestió 
dels conflictes i el valor del respecte. 

 Participació en la xarxa pel canvi de 
nou barris 

 Calendari i participació 

4.4 Millorar la coordinació amb els centres 
del districte per tal de promoure els valors 
de l’esforç, la responsabilitat i el 
compromís cívic. 

 Participació en la xarxa pel canvi de 
nou barris 

 Calendari i participació 
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OBJECTIU GENERAL 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. 

 

 

5.1 Desenvolupar a través de diferents 
activitats curriculars temes transversals 
com: cultura de pau; coeducació; 
interculturalitat; educació socio-emocional; 
cultura del respecte, l’esforç i la 
responsabilitat. 

 Desenvolupament del PAT. 
 Desenvolupament del projecte 

lingüístic i  multicultural.. 
 Suport dels serveis externs per 

fomentar les actuacions relacionades 
amb l’aprenentatge-servei. 

 Participació en la jornada del día 
mundial de la Pau , 30 de gener..... 

  PAT. 
 Projecte Lingüístic 
 Activitats d’aprenentatge  

realitzades amb els serveis 
externs. 

 Video de les accions portades a 
terme durant la jornada. 

 

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

 Existència de canals de comunicació 
entre les famílies i els seus 
representants al consell escolar 

 Existència de canals de comunicació 
entre l’alumnat i els seus 
representants al consell escolar 

 Existència de canals de comunicació 
entre el professorat i els seus 
representants al consell escolar 

 Existència de canals de comunicació 
entre el personal d’administració i 
serveis i el seu representant en el 
consell escolar 

 Relació d’estratègies de projecció i 
comunicació externa del centre ( 

 Calendari de reunions amb  
l’AMPA. 

 Calendari de reunions dels 
representants de l’alumnat al 
consell escolar amb els delegats 

 Actes de les reunions de consell 
docent com a via per arribar a tot el 
professorat. 

 Reunions entre el personal 
administratiu i serveis i el seu 
representant al consell escolar 

 Pàgina web del centre : 
 

http://agora.xtec.cat/iesflosicalcat/ 
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webs, blocs, etc.)  

 

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

 

 Incorporació en el currículum de 
continguts sobre els drets humans i la 
comprensió crítica del món 

 

 

 Programació de la matèria 
curricular on figuren els continguts 
sobre els drets humans. 

 

5.4  Potenciar la participació de tots els 
sectors de la comunitat escolar com a 
element bàsic per garantir la convivència i 
el clima escolar. 

 Existència de coordinació periòdica 
de l’equip directiu amb l’AMPA 

 Existència d’un perfil dels delegats i 
delegades que es contempli en el 
procés d’elecció 

 Existència de comissions mixtes 
integrades per membres dels 
diferents sectors de la comunitat 
escolar 

 Grau de participació dels delegats i 
delegades en les comissions de 
centre. 

 Nombre de reunions entre l’equip 
directiu i l’AMPA 

 Nombre de reunions de la comissió 
de convivència 

 Nombre de reunions de la comissió 
de mediació. 

5.5 Promoure la implicació de l’AMPA en 
el foment d’activitats en favor de la cultura 
de la pau 

 Organització de xerrades, per part de 
l’AMPA, amb entitats que fomentin la 
cultura de la pau, com per exemple 
“Amnistia Internacional”  

 Calendari d’activitats i participació. 
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3.2. PROCÉS DE MEDIACIÓ 

 

3.2.1QUÈ ÉS LA MEDIACIÓ 

La mediació és un mètode constructiu de resolució de conflictes en què les 
dues parts enfrontades recorren voluntàriament a una tercera persona 
imparcial, el mediador, per arribar a un acord satisfactori per a les dues parts.  

Aquest mètode es basa en els següents principis:  

 La voluntarietat: Les parts són lliures d’acollir-se a la mediació i de 
desistir-ne en qualsevol moment. La persona mediadora també pot  
donar per acabada la mediació en el moment que detecti manca de 
col·laboració o qualsevol altra circumstància que sigui incompatible amb 
els principis de la mediació.  
 

 La imparcialitat: El mediador ha d’ajudar les parts a assolir l’acord sense 
imposar cap solució ni mesura concreta ni prendre-hi part.  
 

 La confidencialitat: La persona mediadora i les parts no poden revelar a 
persones alienes al procés de mediació la informació obtinguda en el 
curs del procés.  
 

 El caràcter personal: Les parts implicades i la persona mediadora han 
d’assistir personalment a les reunions de mediació sense que es valguin  

 

3.2.2 OBJECTIUS  

 Desenvolupar la capacitat de diàleg i millorar les habilitats 
comunicatives. 

 Crear un ambient relaxat millorant les relacions personals.  
 Contribuir a desenvolupar actituds d’interès i respecte.  
 Ajudar a valorar i reconèixer sentiments, interessos, necessitats i valors 

propis   i dels altres.  
 Resoldre els conflictes de manera pacífica i cooperadora.  
 Prevenir la violència escolar.  
 Reduir el nombre de sancions i expulsions.  
 Aconseguir que la tendència sigui la intervenció positiva dels alumnes en 

els conflictes. 
 Insistir en la responsabilitat social.  

 

3.2.3.CONFLICTES MEDIABLES  

• Conflictes originats per situacions o conductes no sancionables 
disciplinàriament com  rumors malintencionats...  



38 
 

• Conductes clarament sancionables i la mediació és, llavors, oferta com a 
estratègia complementària prèvia per millorar la situació.  

• No es pot mediar en casos de maltractaments ni en situacions no legals. 

 

3.2.4 TEMPORITZACIÓ  

El nostre centre preveu implementar un servei de mediació al llarg de tres 
propers anys. 

Durant el primer any ( curs 2017-18) es cimenten les bases sobre les que se 
sustentarà el programa; una d’aquestes bases és trobar un equip humà 
d’alumnes i professors que recolzi l’execució i aplicació del programa. Un altra 
pilar consistirà en sensibilitzar tan a alumnes com a professors i a pares de la 
importància del projecte per la convivència present i futura del centre. Durant 
aquest primer any s’haurà d’anar consolidant el funcionament de l’equip i del 
servei de mediació.  

La principal eina per poder tirar endavant aquest projecte és la formació, per 
això es preveu al llarg d’aquest primer any que algun  membre de l’equip 
directiu i del professorat rebin una formació en mediació i pràctiques 
restauratives. 

També es preveu iniciar la formació en mediació dels alumnes en un grup 
classe encara per determinar, dins del marc de la tutoria. 

Durant el segon any el servei de mediació ha d’estar constituït. Es dura a 
terme la seva  una difusió ( tríptics, web....) i la implementació d’aquest servei 
com a eina per resoldre conflictes . Durant aquest any s’haurà d’aprovar el 
servei pel consell escolar.  

I de la mateixa manera que en el curs anterior es seguirà treballant a les 
tutories  en currículums específics. 

I en el tercer any es preveu una divulgació de la nostra tasca de convivència i 
de mediació escolar a altres centres educatius tot fent ús de les TIC i la 
participació en jornades organitzades pel centre de recursos. 
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3.3 PROJECTE TEI 

     3.3.1 INTRODUCCIÓ 

El pas de primària a secundària coincideix amb canvis importants per als 
alumnes, tant en l’àmbit social i personal, com en l’acadèmic. 

És un moment en el qual els alumnes poden ser més vulnerables. Els 
estudis de convivència dels instituts ens indiquen que, a primer i a segon 
de la ESO és quan es produeixen més casos de conflictes entre iguals, en 
els quals pot aparèixer l’ús de la violència com a sistema de resolució de 
conflictes. 

 

La integració es produeix en un nou entorn físic com és l’ institut, en un 
sistema escolar amb més professorat que a  la primària, amb dinàmiques 
diferents, normes, i nous companys, a més dels canvis biològics que es 
donen  en un moment clau com és l’entrada a l’adolescència. 

 

El programa ajuda a sensibilitzar els espectadors sobre els canvis d’actitud 
i no es focalitza tan sols en prevenir situacions d’assetjament escolar, sinó 
que pretén ser un model educatiu en el desenvolupament de competències 
cognitives, emocionals i l’adquisició d’habilitats socials així com el control 
emocional, potenciant el treball cooperatiu a través d’un model positiu 
(alumne tutor) per el desenvolupament personal, social i acadèmic de 
l’alumne i la seva integració positiva en el centre escolar. 

 

El projecte de tutoria entre iguals (TEI) de l’Institut Flos i Calcat, és doncs, un 
programa educatiu que promou la inclusió d’iniciatives per a l’educació en la  
pau, com a contingut curricular. 

 

Els avantatges de la tutoria entre iguals es basa en el fet de què es treballa 
des de dins dels microsistemes de relació. Per l’etapa en la que es troben 
els alumnes, presenten un sistema de comunicació propis, sent més fàcil 
que els joves confiïn en els seus companys que en un adult per explicar-los 
el que els hi succeeix (identificació), i són capaços de detectar conflictes 
més abans que els professors i altres adults. 

Els joves, és probable que confiïn abans en un company que en un adult, ja 
que es senten identificats i perquè l’alumne tutor pot haver patit amb 
anterioritat les mateixes situacions que pateix l’alumne tutoritzat 
actualment. 

 



40 
 

D’altre banda, en moltes ocasions, el professorat no disposa de temps o 
recursos per ocupar-se de tots els problemes que li arriben al llarg del dia.  

D’aquesta manera l’alumne tutoritzat té on recórrer i no es troba sol/a. Per 
l’amplia experiència i treball envers l’assetjament escolar, sabem que, un 
dels factor més determinants que fa perpetuar aquest  comportament són, 
les posicions que adopten els companys/es. Aquests companys/es que 
conformen el cercle de testimonis, tenen la potencialitat per fer que 
aquestes situacions no progressin, a través d’empatitzar amb la víctima i 
posicionar-se en la “no-violència” en totes les seves formes.  

 

Per un altre costat, l’avantatge del TEI radica en els vincles positius que 
s’estableixen entre els participants. Això es possible, a través de 
fomentar les habilitats socials, l’empatia, les relacions socials,  potenciant 
així les virtuts i fortaleses dels alumnes i afavorint la  bona integració dels 
nous alumnes, així com la millora de la cohesió de l’alumnat de l’escola, a 
partir d’aquestes relacions entre iguals, en un entorn de cooperació i 
col·laboració. 

 

3.3.2 OBJECTIUS GENERALS 

● Facilitar el procés d’integració dels nous alumnes a l’Institut (1r 
curs de secundària). 
 

● Tenir un referent (tutor/tutora) d’alumnes de tercer ESO per als nous 
alumnes (1r ESO), per afavorir la integració i l’autoestima, i reduir 
els nivells d’inseguretat propis d’espais i organitzacions 
desconeguts. 

 

● Facilitar l’aprenentatge de competències i habilitats socials per 
al bon desenvolupament personal,  social i educatiu. 

 

● Compensar el desequilibri de poder i força pròpia de l’abús de 
poder i l’assetjament des de una perspectiva preventiva i 
dissuasiva. 

 

● Cohesionar la comunitat educativa del centre, integrar i 
desenvolupar la tolerància cero com un tret d’identitat. 
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3.4  TREBALL PER PROJECTES 

Un altra dels objectius específics que treballem és potenciar metodologies 
d'aprenentatge fonamentades en el treball cooperatiu i solidari, fomentant el 
treball en equip i la coordinació en tots els àmbits. En aquest context tenim 
prevista una formació sobre el treball per projectes. 

Temporització 

S’inicia aquest projecte el  curs 17-18 amb una formació del professorat, 
especialment dels professors promotors de l’equip docent de 1r d’ESO al llarg 
del primer trimestre del curs 17-18. Al tercer trimestre es porta  a la pràctica un 
treball per projectes amb els alumnes de 1r d’ESO.  

Al curs 18-19 es  treballa per projectes a tot el primer cicle de la ESO, el curs 
19-20 s’inicia el servei comunitàri a 3r de la ESO. 

 

 

3.5  SERVEI A LA COMUNITAT 

Amb aquest projecte es garanteix que els estudiants, al llarg de la seva 
trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de  
compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els 
seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. 
 

El nostre centre ha dissenyat un servei comunitari enfocat en dos 
aspectes que creiem importants i bàsic per viure en societat. Per una banda 
l’apropament dels joves a la gent gran i per altra l’educació en l’ igualtat de 
gènere. 

 
El servei comunitari o aprenentatge i servei el desenvoluparem al llarg 

del curs de 3r de la ESO dins de la franja de matèries optatives. Els alumnes 
disposaran de dues hores setmanals per desenvolupar diferents activitats i 
portar a terme diferents propostes a la societat més propera, la del nostre barri. 

 
Hem dividit el curs en dos blocs. En el primer es treballa dins de 

programa Vincles, el coneixement i l’apropament¡nt a la gent gran i en el segon, 
l’alumnat treballarà l’ igualtat de gènere i tindran l’oportunitat de transmetre 
aquests valors a  alumnes de les escoles de primària .  

 
1r Bloc : PROGRAMA VINCLES:  Aquest és un  programa de 

l’Ajuntament de Bcn . Els Amics de la Gent Gran és una organització de 
voluntariat que lluita contra la solitud no desitjada de les persones grans des de 
1987. L’integren persones voluntàries i un equip tècnic que fan possible 
l’acompanyament a persones grans que viuen una solitud no desitjada, amb 
l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida. Amb aquest projecte els nostres 
alumnes s’aproparan a la gent gran més propera i descobriran la riquesa que 
els poden aportar.  
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2n Bloc: TREBALLEM EL GÈNERE: Pensem que és molt necessari que 

els nostres i les nostres alumnes s’eduquin en l igualtat de gènere. L’ igualtat 
de gènere fa referència a la necessitat de corregir les discriminacions i valorar 
les diferències enriquidores dels dos sexes. Per treballar aquests continguts, 
disposem de  l’ajut de la Plataforma Contra la Violència de Gènere, la qual 
ens facilitarà les entitats professionals que vindran al nostre centre per treballar 
amb l’alumnat aquest tema tan important i necessari, per aconseguir una 
societat més justa i lliure. El retorn a la societat, en aquesta segona part del 
servei comunitari, serà la visita als centres de primària per fer reflexionar els 
nens i les nenes sobre  la igualtat de tots dos gèneres i ajudar a trencar 
estereotips. 
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ANNEX   
NOFC ( pg 34,35 ) 
 
9. RÈGIM DISCIPLINARI DE L’ALUMNAT 
 
 
9.1. Retards i absències 
 
En cas d’arribar tard l’alumnat d’ESO entrarà a l’aula i el professor farà constar 
el retard. Els alumnes de BTX i Cicles anirà a la sala d’estudi. 
 
Constitueixen una conducta contrària a les normes de convivència: 
 

●  3 retards  injustificats  
●  1 hora  d’absència injustificada   

 
Constitueix una falta greu: 
 

●  3 hores d’absències injustificades  
 

En qualsevol dels casos anteriors, si l’alumne és menor, el tutor haurà de 
comunicar la incidència i la sanció a la família. 

 

Batxillerat:  
Els alumnes de Batxillerat que hagin faltat injustificadament 15 dies lectius, o 
l’equivalent en hores lectives (90 hores lectives), tindran una setmana per 
justificar-ho. En cas contrari es procedirà a l’anulació de la seva matrícula. 

 

Formació Professional: El 10% de faltes injustificades en un mateix crèdit, o el 
10% del total d’hores en que l’alumne estigui matriculat, implica la pèrdua de 
l’avaluació contínua. Si després d’això, l’alumne segueix faltant 
injustificadament, s’aplica el mateix reglament que per la resta dels alumnes del 
Centre. 

 
Faltes justificades d’assistència 
 
El 25% de faltes justificades comportarà la pèrdua de l’avaluació contínua 
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9.2. Conductes contràries a les normes de convivència 

 

Són conductes contràries a les normes de convivència les conductes següents, 
de caràcter lleu:   

 

a)  Tres faltes injustificades de puntualitat o una hora d’absència 
injustificada a classe. 

b) Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la 
comunitat educativa.. 

c) Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les 
activitats del centre. 

d) Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la 
comunitat educativa. 

e) El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del 
centre, del material d’aquest o de la comunitat educativa. 

f) Qualsevol altre incorrecció que alteri el normal desenvolupament de 
l’activitat escolar, que no constitueixi falta. 

 

 

9.2.1. Mesures correctores per conductes contràries a les normes de 
convivència 

 

Les mesures correctores per a les conductes contràries a les normes de 
convivència poden ser: 
 
a) Amonestació oral 
 
b) Compareixença immediata davant del cap d’estudis o del director del centre 
 
c) Privació del temps d’esbarjo 
 
d) Amonestació escrita per part del tutor, el cap d’estudis o el director. 
 
e) Realització de tasques educadores per a l'alumne, en horari no lectiu, i/o la 
reparació econòmica dels danys causats. 
 
f) Suspensió del dret a participar en les activitats extraescolars o 
complementàries del centre  
 
g) Canvi de grup.  
 
h) Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no 
superior a cinc dies lectius. Durant la impartició d’aquestes classes l'alumne 
haurà de romandre al centre efectuant els treballs acadèmics que se li 
encomanin.  
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La imposició de les mesures correctores previstes a les lletres e), f), g) i h) de 
l’apartat anterior hauran de ser comunicades, de forma que en quedi 
constància, als pares o representants legals de l'alumnat en el cas que aquest 
sigui menor d’edat. 
 
L’aplicació de les mesures correctores detallades a l’article anterior correspon 
a: 
 
a) Qualsevol professor/a del centre, escoltat l'alumne/a, en el supòsit de les 
mesures correctores previstes a les lletres a), b) i c) de l’article anterior. 
   
b) El professor tutor, el cap d’estudis o el director del centre, escoltat 
l'alumne/a, en el supòsit de la mesura correctora prevista a la lletra d) de 
l’article anterior. 
 
c) El director del centre, o el cap d’estudis per delegació d’aquest, escoltat 
l'alumne, el tutor del curs i la comissió de convivència, en el supòsit de les 
mesures correctores previstes a les lletres e), f), g) i h) de l’article anterior. 
 
De qualsevol mesura correctora que s’apliqui n’ha de quedar constància 
escrita, amb excepció de les previstes a les lletres a), b) i c)  amb explicació de 
quina és la conducta de l'alumne que l'ha motivada. 
 
9.3. Faltes greus o molt greus 

 

Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre 
educatiu les conductes següents: 

a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o 
humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, el 
deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin 
greument contra llur intimitat o llur integritat personal. 

b) L'alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les 
activitats del centre, el deteriorament greu de les dependències o els 
equipaments del centre, la falsificació o la sostracció de documents i 
materials acadèmics i la suplantació de personalitat en actes de la vida 
escolar. 

c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser 
perjudicials per a la salut, i la incitació a aquests actes. 

 d) La comissió reiterada d'actes contraris a les normes de convivència 
del  centre. (Tres conductes contràries a les normes de convivència 
constitueixen  una falta greu) 

e)  Desobeir reiteradament a un professor 

f)  Faltar al respecte a un membre de la comunitat educativa 
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g)  Amenaçar, assetjar o fer bullying a un company 

h)  Malmetre el material del centre 

i)  Cometre un acte delictiu 

j)  Conductes desafiants vers el professorat. 

  

Els actes o les conductes que impliquin discriminació per raó de gènere, 
sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels 
afectats s'han de considerar especialment greus. 

 

9.3.1. Sancions  
 
Les sancions que es poden imposar per la comissió d’alguna de les faltes 
tipificades en l’apartat 9.3 són: la suspensió del dret de participació en activitats 
extraescolars i/o complementàries o la suspensió del dret d’assistir al Centre o 
a determinades classes, en tots dos supòsits per un  període màxim de 3 
mesos, o pel temps que resti fins a finalitzar el curs acadèmic, si són menys de 
3 mesos, o bé la inhabilitació definitiva per cursar estudis al Centre. 
Les sancions poden ser: 
 

a) Realització de tasques educadores per a l'alumne, en horari no lectiu, i/o 
la reparació econòmica dels danys causats. 

 
b) Suspensió del dret a participar en les activitats extraescolars o 

complementàries del centre  
 
c) Canvi de grup.  
 
d) Suspensió del dret d’assistència al Centre o a determinades classes per 
un període no superior a 3 mesos. Com a mesura provisional es podrà 
suspendre l’assistència al centre entre 3 i 20 dies lectius. 

  

e) Inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre. 

 

Els alumnes amb expedient disciplinari obert no assistiran a activitats lúdiques 
durant el trimestre en curs, tret del cas en què la reunió de tutors, a instàncies 
del tutor/a, consideri que pot anar-hi. 
 
Correspondrà a la Direcció imposar les sancions per a les conductes greument 
perjudicials per a la convivència en el centre, qualificades com a falta. 
 
Els alumnes que per culpa o negligència causin danys a les instal·lacions del 
centre docent o al seu material o el sostreguin, estan obligats a reparar el dany 
o a restituir el que hagin sostret. En tot cas, la responsabilitat civil correspon als 
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pares o representants legals dels alumnes en els termes previstos a la 
legislació vigent. En cas de no trobar el responsable, tot el grup abonarà els 
desperfectes. 
 
 
9.4. CIRCUMSTÀNCIES QUE PODEN GRADUAR LES MESURES 
CORRECTORES I LES SANCIONS 

 
Seran considerades circumstàncies que poden disminuir la gravetat de 
l’actuació de l'alumne/a: 
 

a) El reconeixement espontani 
b) No haver comès amb anterioritat faltes ni CCC 
c) La petició d’excuses 
d) La falta d’intencionalitat 
 

Seran considerades circumstàncies que poden intensificar la gravetat de 
l’actuació de l'alumne: 

a) Qualsevol acte que atempti contra el deure a no discriminar cap membre 
de la comunitat educativa. 

b) Causar danys, injúries o ofenses als companys d’edat inferior o als 
incorporats recentment. 

c) La premeditació i la reiteració 
d)  Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 
 

9.5. L'EXPEDIENT / PROCÉS INSTRUCTOR : 
 

Quan es produeixi una  acumulació de dues conductes contràries a les normes 
de convivència, es farà servir l’annex  "Avís d’expedient", que serà retornat un 
cop signat pels pares o tutors legals. 
El Director del Centre és la persona competent per iniciar l’expedient per pròpia 
iniciativa o a proposta de qualsevol membre de la comunitat educativa. 
Les directrius a seguir per a portar a terme un procés instructor  són les 
establertes al MANUAL D’APLICACIÓ DE LES NORMES DE CONVIVÈNCIA I 
DE RÈGIM DISCIPLINARI ESTABLERTES PEL DECRET 102/2010 DE 3 
D’AGOST D’AUTONOMIA DELS CENTRES EDUCATIUS. 

 
 

 


