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Introducció 

El Projecte de convivència s’insereix en el marc del Projecte educatiu. 

El Projecte de convivència reflecteix les accions que el centre educatiu 

desenvolupa per capacitar tots els alumnes i la resta de la comunitat escolar per a 

la convivència i la gestió positiva dels conflictes.  

Aquest projecte ha de respondre a la necessitat percebuda col·lectivament de 

millorar el clima escolar i contribuir així a l’èxit personal, acadèmic, social i laboral 

de tot l’alumnat. Les accions que s’hi proposen poden ser abordades des de l'aula, 

el centre o l'entorn, amb el benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits 

d’intervenció afavoreix la transferència d’aprenentatges, valors, creences, actituds i 

hàbits relacionals. També recull els mecanismes que el centre estableix a l'hora de 

resoldre els conflictes i de crear una atmosfera de treball i de convivència segura i 

saludable. 

Dades del Centre i Contextualització 

Dades del Centre 

 

Codi: 08052724 

Nom: Francisco de Goya 

Titularitat: Públic 

Adreça: c. Garriga i Roca, 21 

Telèfon: 934503526 

Adreça Electrònica: a8052724@xtec.cat 

Alumnes 
3 línies d’ESO i 2 de batxillerat (total 16 grups) 

Aproximadament 470 alumnes 

Professorat 44 professores i professors 

 

Contextualització 

L'Institut Francisco de Goya està situat al districte Horta-Guinardó, entre el barri del 

Guinardó i el de la Font d'en Fargues, al costat del Parc del Guinardó (Horta).  

El barri del Guinardó es comença a urbanitzar a partir del 1896; a partir dels anys 

50 començà l'especulació i s'edifiquen blocs de pisos. El parc del Guinardó té uns 

jardins projectats per Forestier i Rubió i Tudurí; al barri destaca l'Hospital de Sant 

Pau. El barri disposa de diferents equipaments: escoles i instituts, la Biblioteca 
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"Mercè Rodoreda" i el complex poliesportiu del Martinenc, centre de serveis socials, 

casal infantil, mercat, residències per a la gent gran, diferents associacions, casal 

d'entitats del Mas Guinardó, parc i planetari. 

El barri de La Font d'en Fargues es va començar a urbanitzar a partir del 1905 

seguint l'estil de ciutat-jardí. Avui és la zona més residencial, amb predomini de 

torres, i blocs de mitjana alçada. Els equipaments del barri són: 13 centres 

educatius, casal, associació de veïns, residències per a la gent gran, instal·lacions 

esportives i la Masia de Can Fargas, avui escola de música. 

Al Guinardó viuen unes 36.000 persones i a la Font d'en Fargas unes 9.000 (1,42% 

de la població total de Barcelona). Segons dades del Padró de l'1 de gener de 

2017, la distribució per edats fins a 14 anys és similar a la resta de la ciutat. Sí 

s'observa un descens en la franja 25-39 anys i un major percentatge en la franja de 

més grans de 65 anys. 

Les dades per lloc de naixement ens parlen d'una major població nascuda a 

Catalunya (8,54 % sobre de la mitjana), sense diferències significatives pel que 

respecta a la resta d'Espanya i un descens del percentatge d'estrangers (-8,6 %). 

La presència de persones estrangeres baixa molt al barri de la Font d'en Fargues. 

Respecte del nivell acadèmic, els dos barris se situen a la mitjana de Barcelona. En 

quant a la renda per càpita, a l'estudi fet l'any 2015, tots dos barris es situen per 

sota de la mitjana de Barcelona: el Guinardó amb un índex 82,7 i ocupant la posició 

38 respecte dels barris de Barcelona i Font d'en Fargues amb un índex de 95,2 i 

una 27 posició. Ambdós barris es situen a la renda mitjana-baixa 

 

Dades acadèmiques de l’Institut Goya 

El Curs 2016-17, l'índex de graduats d'ESO és del 91,13% de l'alumnat. L'índex 

d'abandonament escolar a l'ESO es del 0,28%, pràcticament inexistent. L'índex 

d'alumnes graduats a Batxillerat és del 88,46%. D'aquests alumnes, el curs 2016-

17 es van presentar 37 alumnes a les PAU, dels quals van aprovar 35. El curs 

2015/16 es van presentar 40 alumnes a les PAU, dels quals van aprovar 39.  

Pel que fa als conflictes escolars, durant el curs 2016-17 es van posar 413 faltes 

(278 Lleus i 135 Greus). El curs 2016-17 es van imposar 68 sancions (57 el curs 

2015-16 i 113 el curs 2014-15), de les quals només 19 van ser per acumulació de 

faltes de convivència i a decisió de l'equip docent. D'altra banda, el curs 2016-17 no 

es va obrir cap expedient disciplinari. 
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Diagnosi i resultats 

Educar en la gestió positiva dels conflictes 

Punts molt forts 

Implementem els protocols d'àmbit convivencia l elaborats pel Departament 

d'Ensenyament. 

Punts forts 

Estimulem el compromís de l'alumnat amb l'educació en la gestió positiva dels 

conflictes per fomentar la prevenció a l'aula. 

Impliquem les famílies en l'educació en la gestió positiva dels conflictes dels seus 

fills i filles. 

Incorporem l'educació en la gestió positiva dels conflictes i la cultura de mediació al 

Projecte educatiu i a la resta de documents del centre. 

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

conflictes. 

Punts febles 

Avaluem el funcionament dels processos d'educar en la gestió positiva dels 

conflictes i del servei de mediació i ho recollim en la memòria anual del centre. 

Desenvolupem en el currículum de les diverses àrees continguts per educar en la 

gestió positiva dels conflictes. 

Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, actuacions concretes per afavorir que 

els alumnes desenvolupin les competències per conviure i l'educació en la gestió 

positiva dels conflictes. 

Disposem d'activitats i projectes de centre que promouen l'educació en la gestió 

positiva dels conflictes. 

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

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

Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i pràctiques sobre 

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

Ens coordinem amb les entitats culturals, esportives i de lleure per fomentar 

l'educació en la gestió positiva dels conflictes. 
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Formem la comunitat educativa en tècniques i destreses de gestió positiva de 

conflictes. 

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

estratègies de gestió positiva. 

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

treball en xarxa. 

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

conflictes entre iguals. 

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

conflictes. 

Utilitzem estratègies i metodologies d'aula que afavoreixen l'educació en la gestió 

positiva del conflicte. 

Punts molt febles 

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

conflictes i la mediació. 

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

Disposem d'un projecte de mediació que orienta i organitza les actuacions 

corresponents per a tots els membres del centre. 

Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions 

concretes per fomentar l'educació en la gestió positiva dels conflictes i la cultura de 

la mediació. 

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

dels conflictes. 
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OBJECTIUS – Educar en la gestió positiva dels conflictes 

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 

1.4 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. 

2.3 Educar infants i joves en el desenvolupament d'uns 
valors instrumentals (respecte, esforc, responsabilitat, etc.) 
que els permetin formar-se com a futurs ciutadans 
responsables i compromesos. 

2.4 Potenciar la competència social i ciutadana de l'alumnat 

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

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

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

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

3.6 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. 
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5. Fomentar una cultura de 
la pau i la no-violència, 
juntament amb els valors 
que fan possible preservar i 
enriquir  la vida de totes les 
persones. 

5.1 Participar en iniciatives i projectes compromesos en la 
cultura per a la pau.  

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

5.3 Elaborar una estructura organitzativa i una gestió de 
recursos que afavoreixin la convivència i el clima escolar. 

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. 

ACTUACIONS PREVISTES  

Valors i actituds. Educar en la gestió positiva dels conflictes 

Centre  

 Aprofitar la celebració de dates reconegudes internacionalment per impulsar 

l'educació en la gestió positiva dels conflictes i la millora del clima de convivència 

(DENIP, dia de la prevenció de la violència contra les dones, dia dels drets humans, 

etc ).Recurs D2 

Generar espais que facilitin la trobada de la xarxa d'alumnes amb la finalitat de 

recollir i promoure iniciatives. Recurs F3 

 Impulsar la implementació de programes que promoguin la participació de 

l'alumnat en la prevenció dels conflictes (programa de competència social, 

programes d'educació emocional, programa de convivència i mediació escolar, etc). 

Recurs F1 

Impulsar projectes que fomentin les relacions d'ajuda i aprenentatge entre iguals 

(tutoria entre iguals, aprenentatge entre iguals, apadrinament, etc.). Recurs F2 

Incloure la valoració de les actuacions destinades a educar en la gestió positiva del 

conflicte i del servei de mediació en la memòria anual, elaborant, si escau, 

propostes de millora. Recurs I2 

 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 

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.x2o56hio7zwr
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.fvr2672hyka7
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.fjcs21wr6y7p
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.cdp3r2ypfm37
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.yrik2ytow3ct
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.h4i6vutgehoy
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 Potenciar el treball cooperatiu i el treball per projectes en tots els àmbits del centre 

educatiu per afavorir les relacions assertives. Recurs D1 

 Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la comunitat escolar sobre 

les mesures i actuacions destinades a educar en la gestió positiva del conflicte i 

mediació. Recurs I1 

 Utilitzar canals de comunicació per compartir amb la comunitat escolar les 

experiències que es duen a terme en el centre: murals a les aules, la revista o el 

bloc del centre, o bé mitjancant la celebració de Jornades de Convivència. Recurs 

H4 

Aula  

Ajudar l'alumnat a reflexionar abans de realitzar una acció, a valorar les 

conseqüències que se'n poden desprendre i fer-se'n responsable. Recurs A3 

Donar a conèixer les estratègies de gestió positiva del conflicte. Recurs A8 

Dur un registre sistemàtic dels conflictes de l'aula (freqüència, tipologia, franja 

horària, matèria... ), de les circumstàncies (espai, hora, situació personal, etc.) i de 

les actuacions per a la seva gestió. Recurs H2 

 Elaborar protocols consensuats per l'equip docent amb orientacions per a la gestió 

efectiva de conflictes a l'aula (establiment de límits, advertiments, compromisos, 

etc.). Recurs H3 

Fer participar l'alumnat en el procés d'elaboració de les normes de convivència 

d'aula. Recurs A5 

Fer ús d'estratègies d'aprenentatge cooperatiu (treballs de recerca, aprenentatge 

entre iguals, etc.). Recurs F1 

Fomentar el diàleg respectuós i l'escolta activa. Recurs A4 

Fomentar, en el marc d'acció tutorial, els valors necessaris per una convivència 

positiva a l'aula i la gestió positiva dels conflictes, com el respecte, la 

responsabilitat, la cooperació, etc. Recurs A1 

Impulsar des de l'acció tutorial, que l'alumnat prengui consciència que el conflicte 

s'ha d'entendre com una oportunitat de creixement personal i que actuï en 

conseqüència. Recurs A11 

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.y4xs4glfmj49
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.va35eghun5rw
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.pj0tkay30hwx
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.pj0tkay30hwx
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.gl0pql42klej
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.7rt4de3bol6k
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.wxab0awrhrzx
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.i24eeg7f5nbx
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.wglxw9t6wti7
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.ydjs1diz3dhj
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.dwrz3j3pm10k
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.jfxe4z25ilpr
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.2sp1182v2vgw
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Introduir, de manera transversal, en el currículum de totes les matèries, eines de 

gestió positiva de conflictes (la negociació informal i formal, el diàleg empàtic, 

l'escolta activa, etc.). Recurs B2 

Organitzar l'aula de manera que s'afavoreixin les relacions entre l'alumnat i la 

cohesió del grup. Recurs F2 

Programar tallers o sessions de formació específiques adrecades a l'alumnat per a 

la prevenció de la violència entre iguals, el maltractament, l'assetjament, el consum 

i la dependència de tòxics, etc. Recurs A7 

Programar, des de cada àrea, activitats per desenvolupar la competència social 

dels alumnes (habilitats cognitives -ensenyar a pensar-, habilitats socials, educació 

emocional -com relacionar-se amb un mateix i amb els altres-, etc.). Recurs B1 

Promoure, en el marc de la tutoria, l'assemblea de classe com a espai de diàleg per 

prevenir els conflictes de convivència. Recurs A12 

Revisar les relacions a l'aula per evitar situacions d'abús de poder i exclusió. 

Recurs A6 

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

compartida. Recurs G1 

Entorn 

Conèixer els recursos del territori en relació a l'educació en la gestió positiva dels 

conflictes. Recurs E1 

Impulsar l'intercanvi d'experiències en relació a l'educació en la gestió positiva del 

conflicte entre els centres educatius d'un territori. Recurs B1 

Promoure Projectes de convivència d'àmbit comunitari en el marc dels Plans 

Educatius d'Entorn o altres projectes socioeducatius. Recurs C1 

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 

Promoure que les entitats de l'entorn incloguin entre les seves actuacions activitats 

i tallers sobre les habilitats per gestionar positivament els conflictes. Recurs D1 

Promoure una xarxa comunitària d'agents educatius de la zona per tal de fomentar, 

a través de les activitats, l'educació en la gestió positiva dels conflictes. Recurs C2 

https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.ltu9flohmkwr
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.r37uadtk2s1j
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.3o8egjjwz5fc
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.e9wx73kb0ttf
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.teyq6uzdz0rt
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.kj6wc2ligxk3
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.p84znhney83y
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.1fem59rieopq
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.peq1l3sfg237
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.w5hop9b1xnea
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.w323wvfi33k7
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.3qexudaoh2ml
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PLANIFICACIÓ. Educar en la gestió positiva dels conflictes 

 

 ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ 

C
E

N
T

R
E

 Elaborar protocols consensuats per l'equip docent amb 

orientacions per a la gestió efectiva de conflictes a l'aula 

partint de les bones pràctiques que ja formen part de la 

cultura del nostre centre (establiment de límits, 

advertiments, compromisos, etc.). Recurs H3 

Elaboració d'un protocol 

general de centre i 

consensuat per cada un dels 

equips docents 

Comissió de 

convivència 

consensuat pels 

equips docents 

Del 01/09/2019 al 

31/10/2019 

C
E

N
T

R
E

 

Dur un registre sistemàtic dels conflictes de l'aula 

(freqüència, tipologia, franja horària, matèria... ), de les 

circumstàncies (espai, hora, situació personal, etc.) i de 

les actuacions per a la seva gestió. Recurs H2 

Dur un registre sistemàtic 

dels conflictes i seguiments 

de la tipologia dels conflictes 

Cap d'estudis i 

Comissió de 

convivència 

Del 11/09/2019 al 

01/06/2020 

C
E

N
T

R
E

 Impulsar la implementació de programes que promoguin 

la participació de l'alumnat en la prevenció dels 

conflictes (programa de competència social, programes 

d'educació emocional, programa de convivència i 

mediació escolar, etc). Recurs F1 

Treballar a les tutories algun 

programa de competència 

social i de manera 

transversal a totes les 

matèries com afrontem de 

manera positiva els 

conflictes. 

Comissió de 

Convivència i 

professorat 

Del 12/09/2019 al 

19/06/2020 

https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.i24eeg7f5nbx
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.wxab0awrhrzx
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.fjcs21wr6y7p
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C
E

N
T

R
E

 

Impulsar projectes que fomentin les relacions d'ajuda i 

aprenentatge entre iguals (tutoria entre iguals, 

aprenentatge entre iguals, apadrinament, etc.). Recurs 

F2  

Fomentar les relacions 

positives i la resolució de 

conflictes en les relacions de 

grup, especialment en el 

Treball Globalitzat i en la 

realització d'objectes finals. 

Comissió de 

Convivència i 

professores del 

Treball Globalitzat 

Del 12/09/2019 al 

19/06/2020 

C
E

N
T

R
E

 

Potenciar el treball cooperatiu i el treball per projectes en 

tots els àmbits del centre educatiu per afavorir les 

relacions assertives. Recurs D1 

Aprofundir en el tipus de 

relació que podem afavorir 

en el treball globalitzat i 

treballar a tutories les 

relacions assertives 

Comissió de 

Convivència, 

tutories i professores 

del Treball 

Globalitzat 

Del 12/09/2019 al 

19/06/2020 

C
E

N
T

R
E

 

Utilitzar l'aplicació informàtica Escola i Família per tal de 

fomentar l'acció tutorial compartida. Recurs G1 

Informant en les reunions 

d'inici de curs i també en les 

reunions periòdiques de la 

web Família Escola 

Comissió de 

convivència i 

Coordinadors de 

tutors 

Del 12/09/2019 al 

11/10/2019 

C
E

N
T

R
E

 

Generar espais que facilitin la trobada de la xarxa 

d'alumnes amb la finalitat de recollir i promoure 

iniciatives. Recurs F3 

Convocar periòdicament les 

reunions de delegades i 

incentivar les comissions 

transversals que hi ha en 

aquests moments al Centre. 

Coordinadora de 

delegades i Direcció 

Del 01/10/2019 al 

19/06/2020 

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.cdp3r2ypfm37
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.cdp3r2ypfm37
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.y4xs4glfmj49
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.kj6wc2ligxk3
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.fvr2672hyka7
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C
E

N
T

R
E

 Utilitzar canals de comunicació per compartir amb la 

comunitat escolar les experiències que es duen a terme 

en el centre: murals a les aules, la revista o el bloc del 

centre, o bé mitjancant la celebració de Jornades de 

Convivència. Recurs H4 

Celebració d'una Jornada de 

Convivència amb els 

delegats. 

Coordinadora de 

delegades i 

Coordinadora 

Pedagògica 

Del 09/10/2019 al 

30/10/2019 

C
E

N
T

R
E

 

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 

Impartir un curs en el Centre 

a partir de les propostes 

formatives del Pla de 

Formació de zona. 

Direcció 
Del 16/10/2019 al 

27/05/2020 

C
E

N
T

R
E

 

Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la 

comunitat escolar sobre les mesures i actuacions 

destinades a educar en la gestió positiva del conflicte i 

mediació. Recurs I1 

Fer un qüestionari a tots els 

agents de la comunitat 

escolar 

Direcció 
Del 02/03/2020 al 

31/05/2019 

C
E

N
T

R
E

 

Incloure la valoració de les actuacions destinades a 

educar en la gestió positiva del conflicte i del servei de 

mediació en la memòria anual, elaborant, si escau, 

propostes de millora. Recurs I2 

Valorar les actuacions que 

s'han portat a terme. 

Comissió de 

Convivència i 

Direcció 

Del 11/05/2020 al 

20/07/2019 

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.pj0tkay30hwx
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.h4i6vutgehoy
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.va35eghun5rw
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.yrik2ytow3ct
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 ACTUACIONS CURSOS RECURSOS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ 

A
U

L
A

 

Organitzar l'aula de manera que 

s'afavoreixin les relacions entre l'alumnat i 

la cohesió del grup. Recurs F2 

1r i 2n 

Donar a conèixer als tutors i 

tutores diferents maneres 

d'organitzar l'aula per 

afavorir la cohesió de grup 

Coordinadors de 

tutors 

Del 12/09/2019 al 

20/12/2019 

A
U

L
A

 Promoure, en el marc de la tutoria, 

l'assemblea de classe com a espai de 

diàleg per prevenir els conflictes de 

convivència. Recurs A12 

1r i 2n 

Promoure l'assemblea de 

classe i recollir en una 

llibreta de classe els acords 

de l'esmentada reunió 

Comissió de 

convivència i tutors 

Del 12/09/2019 al 

11/06/2020 

A
U

L
A

 

Fer ús d'estratègies d'aprenentatge 

cooperatiu (treballs de recerca, 

aprenentatge entre iguals, etc.). Recurs F1 

1r, 2n i 3r 

d’ESO 

Potenciar a totes les 

matèries l'aprenentatge 

cooperatiu (treballs de 

recerca, aprenentatge entre 

iguals, i de manera especial 

al Treball Globalitzat. 

Coordinadors de 

nivell 

Del 12/09/2019 al 

09/06/2020 

A
U

L
A

 

Introduir, de manera transversal, en el 

currículum de totes les matèries, eines de 

gestió positiva de conflictes (la negociació 

informal i formal, el diàleg empàtic, 

l'escolta activa, etc.). Recurs B2 

1r i 2n 

Treballar a les tutories algun 

programa de competència 

social i de manera 

transversal a totes les 

matèries com afrontem de 

manera positiva els 

conflictes. 

Coordinadors de 

tutors i coordinadors 

de nivell 

Del 08/01/2020 al 

31/03/2020 

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.e9wx73kb0ttf
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.ydjs1diz3dhj
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.ltu9flohmkwr
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A
U

L
A

 

Programar, des de cada àrea, activitats 

per desenvolupar la competència social 

dels alumnes (habilitats cognitives -

ensenyar a pensar-, habilitats socials, 

educació emocional -com relacionar-se 

amb un mateix i amb els altres-, etc.). 

Recurs B1 

1r i 2n 

Proposar per les tutories un 

programa de competència 

social i de manera 

transversal a totes les 

matèries com afrontem de 

manera positiva els 

conflictes. 

Coordinadors de 

tutors i coordinadors 

de nivell 

Del 08/01/2020 al 

31/03/2020 

A
U

L
A

 

Ajudar l'alumnat a reflexionar abans de 

realitzar una acció, a valorar les 

conseqüències que se'n poden 

desprendre i fer-se'n responsable. Recurs 

A3 

1r i 2n 

Proposar diferents 

propostes i activitats per 

treballar la seva habilitats 

de respondre quan té un 

conflicte. 

Comissió de 

convivència i 

Coordinadors de 

tutors 

Del 13/04/2020 al 

10/06/2020 

A
U

L
A

 

Conèixer els recursos del territori en 

relació a l'educació en la gestió positiva 

dels conflictes. Recurs E1 

4t i batrx 
Fer un llistat dels recursos 

del territori 

Comissió de 

Convivència 

Del 02/09/2019 al 

17/07/2020 

A
U

L
A

 

Programar tallers o sessions de formació 

específiques adrecades a l'alumnat per a 

la prevenció de la violència entre iguals, el 

maltractament, l'assetjament, el consum i 

la dependència de tòxics, etc. Recurs A7 

3r i 4t 

Proposar diferents tallers 

per nivells per la prevenció 

de la violència entre iguals, 

el maltractament, 

l'assetjament, el consum i la 

dependència de tòxics, etc. 

Comissió de 

convivència i 

Coordinadors de 

tutors 

Del 12/09/2019 al 

10/06/2020 

https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.3o8egjjwz5fc
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.gl0pql42klej
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.gl0pql42klej
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.p84znhney83y
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.r37uadtk2s1j
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A
U

L
A

 

Aprofitar la celebració de dates 

reconegudes internacionalment per 

impulsar l'educació en la gestió positiva 

dels conflictes i la millora del clima de 

convivència (DENIP, dia de la prevenció 

de la violència contra les dones, dia dels 

drets humans, etc ). Recurs D2 

A tots els 

nivells 

Fer algun acte en el dia de 

prevenció de la violència 

contra les dones, xerrades 

holocaust, dia de la dona, 

drets humans... 

Comissió de 

Convivència i 

tutories 

Del 12/09/2019 al 

19/06/2020 

A
U

L
A

 

Donar a conèixer les estratègies de gestió 

positiva del conflicte. Recurs A8 

A tots els 

nivells 

Proposar diferents activitats 

per la gestió positiva dels 

conflictes 

Comissió de 

convivència i tutors 

Del 01/10/2019 al 

20/12/2019 

A
U

L
A

 

Fer participar l'alumnat en el procés 

d'elaboració de les normes de convivència 

d'aula. Recurs A5 

A tots els 

nivells 

Proposar una revisió de les 

normes a partir de la reunió 

de delegats 

Coordinadora de 

delegats 

Del 07/10/2019 al 

29/11/2019 

A
U

L
A

 

Fomentar el diàleg respectuós i l'escolta 

activa. Recurs A4 

A tots els 

nivells 

Proposar diferents activitats 

per treballar el diàleg 

respectuós i l'escolta activa 

entre els alumnes 

Comissió de 

convivència i 

Coordinadors de 

tutors 

Del 04/11/2019 al 

13/12/2019 

A
U

L
A

 

Impulsar des de l'acció tutorial, que 

l'alumnat prengui consciència que el 

conflicte s'ha d'entendre com una 

oportunitat de creixement personal i que 

actuï en conseqüència. Recurs A11 

A tots els 

nivells 

Proposar diferents 

dinàmiques d'aula per ser 

conscients que la resolució 

positiva dels conflictes són 

una font d'aprenentatge 

important 

Comissió de 

convivència i 

Coordinadors de 

tutors 

Del 08/01/2020 al 

31/03/2020 

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.x2o56hio7zwr
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.7rt4de3bol6k
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.wglxw9t6wti7
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.dwrz3j3pm10k
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.2sp1182v2vgw
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A
U

L
A

 

Revisar les relacions a l'aula per evitar 

situacions d'abús de poder i exclusió. 

Recurs A6 

A tots els 

nivells 

Passar a mig curs una 

enquesta per detectar 

possibles relacions d'abús 

de poder i exclusió a l'aula 

Coordinadors de 

tutors 

Del 03/02/2020 al 

28/02/2020 

A
U

L
A

 

Fomentar, en el marc d'acció tutorial, els 

valors necessaris per una convivència 

positiva a l'aula i la gestió positiva dels 

conflictes, com el respecte, la 

responsabilitat, la cooperació, etc. Recurs 

A1 

A tots els 

nivells 

Proposar diferents dilemes 

morals per treballar a 

diferents cursos 

Comissió de 

convivència 

Coordinadors de 

tutors 

Del 03/02/2020 al 

31/03/2020 

https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.teyq6uzdz0rt
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.jfxe4z25ilpr
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.jfxe4z25ilpr
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ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ 

E
N

T
O

R
N

 

Impulsar l'intercanvi d'experiències en relació a 

l'educació en la gestió positiva del conflicte entre els 

centres educatius d'un territori. Recurs B1 

Participar en els àmbits 

d'intercanvi d'experiències 

sobre el tema 

Comissió de 

Convivència i 

Direcció 

Del 8/1/ 2020 al 

21/5/2020 

E
N

T
O

R
N

 

Promoure Projectes de convivència d'àmbit comunitari 

en el marc dels Plans Educatius d'Entorn o altres 

projectes socioeducatius. Recurs C1 

El mateix que l’actuació 

Comissió de 

Convivència i 

Direcció 

Del 8/1/ 2020 al 

21/5/2020 

E
N

T
O

R
N

 

Promoure la coordinació de les persones 

responsables de l'educació en la gestió positiva dels 

conflictes dels centres d'un territori mitjancant 

seminaris o grups de treball creant xarxa. Recurs B2 

Participar en els seminaris i 

àmbits de treball sobre la 

gestió positiva dels conflictes 

Comissió de 

Convivència i 

Direcció 

Del 12/9/ 2019 al 

21/5/2020 

E
N

T
O

R
N

 

Promoure que les entitats de l'entorn incloguin entre 

les seves actuacions activitats i tallers sobre les 

habilitats per gestionar positivament els conflictes. 

Recurs D1 

Demanar activitats i tallers a 

entitats de l'entorn que ens 

facilitin la formació a 

professorat i alumnat sobre la 

gestió positiva dels conflictes 

Comissió de 

Convivència i 

tutories 

Del 12/9/ 2019 al 

21/5/2020 

E
N

T
O

R
N

 

Promoure una xarxa comunitària d'agents educatius 

de la zona per tal de fomentar, a través de les 

activitats, l'educació en la gestió positiva dels 

conflictes. Recurs C2 

Estar present en les iniciatives 

de la zona que afavoreixin la 

gestió positiva dels conflictes 

Direcció 
Del 12/9/ 2019 al 

21/5/2020 

 

https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.1fem59rieopq
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.peq1l3sfg237
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.w5hop9b1xnea
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.w323wvfi33k7
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.3qexudaoh2ml
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INDICADORS  

 

Objectiu específic Indicadors 

2.3 Educar infants i joves en el 

desenvolupament d'uns valors 

instrumentals (respecte, esforc, 

responsabilitat, etc.) que els 

permetin formar-se com a futurs 

ciutadans responsables i 

compromesos. 

• Relació d'actuacions orientades a 

l'educació en valors 

• Relació d'actuacions que promouen 

l'ajuda entre iguals en el centre 

2.4 Potenciar la competència social 

i ciutadana de l'alumnat. 

• Inclusió en el currículum d'accions 

orientades a potenciar l'anàlisi crítica i la 

presa de decisions 

• Inclusió en l'acció tutorial d'accions 

orientades a potenciar l'anàlisi crítica i la 

presa de decisions 

• Nombre d'alumnes que realitza Servei 

Comunitari 

2.5 Educar en el valor de la norma i 

potenciar la participació de 

l'alumnat en la seva elaboració. 

• Inclusió en l'acció tutorial d'accions 

orientades a educar sobre el valor de la 

norma per a la convivència 

• Participació de l'alumnat en l'elaboració 

de les normes d'aula en el marc de 

l'acció tutorial 

• Existència d'espais perquè els delegats 

dels alumnes participin en l'elaboració de 

les normes de centre 
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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 se suport, 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 fora del centre educatiu 

• Percentatge de participació en les 

iniciatives associatives del barri 

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• Implicació 

del grup de delegats en les actuacions 

de sensibilització 
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5.1 Participar en iniciatives i 

projectes compromesos en la 

cultura per a la pau. 

• Relació d'iniciatives en les quals 

participa el centre 

5.2 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 

5.3 Elaborar una estructura 

organitzativa i una gestió de 

recursos que afavoreixin la 

convivència i el clima escolar. 

• Existència de mesures per a l'acció 

tutorial compartida dins els equips 

docents (cotutories, tutors referents,etc.)• 

Existència d'estratègies per promoure la 

tutoria entre iguals 

• Existència de pautes d'organització dels 

espais per afavorir la convivència 

• Existència d'espais de relació informal 

per als diferents col.lectius del centre 

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 comissions mixtes 

integrades per membres dels diferents 

sectors de la comunitat escolar 

• Grau de participació de les famílies en 

l'elaboració dels projectes de centre 

• Existència d'un perfil dels delegats i 

delegades que es contempli en el procés 

d'elecció 

• Existència de coordinació periòdica de 

l'equip directiu amb l'AMPA 

• Existència d'associacions d'alumnes i 

exalumnes 

• Grau de participació dels delegats i 

delegades en les comissions de centre 
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Protocols d’actuació de la Generalitat de Catalunya 

Tal com s’ha descrit anteriorment, la Generalitat de Catalunya ofereix uns protocols 

que serveixen com a base per a aquesta gestió en qualsevol marc escolar i aquests 

han de ser els nostres referents sempre que alguna resolució s’escapi de la nostra 

definició. 
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