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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1 QUÈ ÉS LA CONVIVÈNCIA? 

La convivència és la capacitat de relacionar-se amb els altres acceptant la diferència, sent 
tolerant i respectuós. El fet d’interactuar amb les altres persones implica el reconeixement i 
respecte a la diversitat i la capacitat d’entendre’s, de valorar i acceptar els diferents punts de 
vista dels uns i dels altres (Alexandra Castells). 

 

1.2 QUÈ ÉS EL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA? 

D’acord amb la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, els centres educatius del Servei 
d’Educació de Catalunya han de tenir implementat el Projecte de convivència en el marc del 
seu Projecte educatiu, com a molt tard, el març de 2020. 

El Projecte de convivència reflecteix les accions que el centre educatiu desenvolupa per 
capacitar l’alumnat i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva 
dels conflictes. 

Les accions que proposa el projecte de convivència s’aborden des de 3 nivells: 

• valors i actituds 

• resolució de conflictes 

• marc organitzatiu 

Aquestes accions van adreçades a la millora de la convivència en tres àmbits diferents: 

• aula 

• centre 

• entorn 

El Projecte de convivència es pot consultar al web del centre educatiu: 

https://agora.xtec.cat/iesjoanamigo/projecte-educatiu/ 

 

1.3 OBJECTIU DEL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA  

El Projecte de convivència té com a missió contribuir a l’èxit personal, acadèmic, social i 
laboral de tot l’alumnat. El fet que persegueix és que tothom aprengui a tenir una bona 
relació i acceptació de si mateix, amb els altres i amb el món que els envolta. 

Són base del projecte de convivència el respecte, la llibertat, la democràcia, el diàleg, la 
comunicació, el treball conjunt entre família i escola, el coneixement profund d’un mateix i 
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dels altres, l’expressió de forma variada, l’estimació sana, les relacions profundes, l’esforç, la 
responsabilitat, la inclusió, la inquietud pel coneixement i l’aprenentatge, l’acollida, la 
competència social, l’educació intercultural, l’educació emocional, l’educació per la Pau, la 
mediació, entre d’altres. 

El Projecte de Convivència del Centre ha de: 

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

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

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

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

• 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. 
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2. DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ 

 

2.1 DADES DEL CENTRE 

Codi de centre: 43006617 
Nom: Institut Joan Amigó i Callau 
Titularitat: Públic 
Adreça: C. del Serè 10 
Telèfon: 977870154 
Adreça electrònica: e3006617@xtec.cat 

 

2.2 CONTEXT LEGAL 

D’acord amb la Resolució ENS/585/2017, el Projecte de Convivència ha de contenir “una 
concreció, en relació a la convivència, de la contextualització del centre recollida en el 
Projecte Educatiu, on s’incloguin els trets més destacats del centre i el seu entorn en relació 
als factors que poden incidir en la convivència”. 

El capítol V de les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) defineixen les 
mesures de promoció i resolució de conflictes, el servei de mediació i el règim disciplinari que 
regeix el centre. Les NOFC es poden consultar al web del centre educatiu: 

https://agora.xtec.cat/iesjoanamigo/el-centre/normes-dorganitzacio-i-funcionament/ 

 

2.3 CONTEXTUALITZACIÓ 

L’Institut Joan Amigó i Callau és un centre públic del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya que depèn dels Serveis Territorials de Tarragona. El primer curs acadèmic es va 
iniciar l’any 1985, quan encara s’estava construint l’edifici, que no es va inaugurar fins al juny 
de 1987. Els primers estudis van ser 1r i 2n de BUP i 1r i 2n d’FP1, branca administrativa. Amb 
la reforma educativa es van implantar els estudis d’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO). 
La primera promoció de l’actual ESO fou la 1996-2000. 

Des del curs 2008-2009 el centre ocupa un nou edifici, de nova construcció, amb més 
equipaments i instal.lacions, ubicat a les afores del poble. El curs 2010-2011 es va iniciar al 
centre el Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Sistemes Microinformàtics i Xarxes. 

El curs 2014-2015 es van redactar i aprovar les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament 
de Centre) que regeixen actualment el centre. L’institut ha mantingut una direcció estable, 
renovant-se el curs 2019-2020 després de 25 anys. 
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Actualment el centre té prop de 230 alumnes, provinents de l’Espluga de Francolí, Vimbodí, 
Vallclara i Vilanova de Prades. També n’hi assisteixen alguns d’altres poblacions de l’entorn. 

Actualment, l’INS Joan Amigó ofereix dues línies d’ESO i 1r i 2n del Cicle Formatiu de Grau 
Mitjà en Sistemes Microinformàtics i Xarxes (CFGM-SMX). 

És un centre relativament petit, amb una gran diversitat de procedències socials, culturals i 
econòmiques. El nombre de persones migrades és baix, lligat als moviments migratoris fruit 
de les circumstàncies econòmiques. Són excepcionals els/les alumnes absentistes i/o 
l’abandonament escolar en etapes obligatòries. La llengua primera de la majoria de l’alumnat 
és el català.  

Pel que fa al claustre, hi ha una part del professorat molt consolidat, que porta anys al centre i 
s’hi sent molt identificat. També hi ha una altra part del claustre molt jove, dinàmica i poc 
estable, especialment d’interinatges. La relació entre els membres del claustre ha estat des de 
sempre excepcional. L’ambient de convivència entre professorat, alumnat, famílies i PAS és 
molt positiu. 

 

2.4 LA COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA 

El curs 2017-18, l’INS Joan Amigó i Callau va constituir una Comissió de Convivència amb 
l’objectiu de vetllar per una millora de la convivència al centre.    

Actualment la Comissió de Convivència es reuneix setmanalment per fer una valoració de 
l’alumnat que ha acumulat punts a través d’incidències i/o expulsions així com retards. El 
responsable de realitzar el còmput de l’acumulació de punts és el tutor/a individual de 
l’alumne/a. La Comissió de Convivència decidirà la sanció que se li aplica. Per afavorir la 
participació de l'alumnat mediador, la reunió de la Comissió de Convivència es realitzarà dins 
l'horari lectiu i l'hora es determinarà en funció de l'organització del curs.  

 

Funcions de la Comissió de Convivència: 

Les funcions de la comissió són:  

• Vetllar per la convivència al centre, aportant propostes de reflexió i millora. 

• Proposar i gestionar les accions reparadores relacionades amb la convivència, que 
l’alumnat del centre pot realitzar en relació al seu còmput d’incidències (NOFC Títol IV, 
Capítol 1) 

• Col·laborar en la planificació, l’aplicació i el seguiment del Projecte de convivència. 

 

 



PROJECTE DE CONVIVÈNCIA                                                                             
 

 
 
 

Pàgina 7 de 32 

Membres de la Comissió de Convivència: 

D’acord amb les NOFC de l’INS Joan Amigó, la Comissió de Convivència està formada pels 
següents membres: 

• Un/a membre de l’equip directiu 

• Un/a representant del professorat que participa de la CAD 

• Un/a representant del professorat 

• Un/a adult/a mediador/a 

• Dos/dues alumnes mediadors/es de 4t d’ESO (que intervindran en casos puntuals) 

La Comissió de Convivència mantindrà un intercanvi d’informació constant amb el tutor/a 
individual de l’alumne/a. 

Un mes abans de final de curs, s'informarà al professorat de la possibilitat de formar part de la 
Comissió de Convivència al curs vinent. Al Claustre de final de curs es presentaran els 
professors/es voluntaris/es per formar part de la comissió. En cas de presentar-se més d'una 
persona a cada vacant, el professorat votarà el/la representant que formarà part de la 
Comissió. En el cas de l'alumnat, es farà una reunió de mediació a principi de curs on 
l’alumnat podrà presentar-se voluntari. En cas de baixes, la Comissió es podrà reunir 
igualment amb un mínim de 4 persones. En el cas de l'adult mediador/a també es decidirà 
el/la representant en una reunió de mediació a final del curs anterior. 

 

2.5 PROJECTES QUE FOMENTEN I FAN CRÉIXER EN POSITIU LA CONVIVÈNCIA AL CENTRE 

Els projectes que es duen a terme actualment al centre amb l’objectiu de fomentar la 
convivència al centre són: 

 

• MEDIACIÓ ESCOLAR 

El curs 2001-2002, l’INS Joan Amigó i Callau va posar en marxa un servei de mediació com a 
mecanisme de resolució dels conflictes. En el títol V, capítol 2 de les NOFC del centre es 
defineixen les característiques que regeixen el servei de mediació del centre.  

Una educació integral de l’alumnat ha de poder oferir eines personals suficients per 
comprendre la necessitat d’una convivència dialogant, per comprendre la necessitat de 
superar els impulsos que poden desencadenar actes de violència i/o conductes molt 
disruptives. Cal dotar l’alumnat d’eines per poder resoldre els seus conflictes sense l’ús de la 
violència, d’eines per poder comprendre la necessitat de relacionar-se de forma pacífica, eines 
per entendre que guanyar no és el mateix que fer sempre el que es vol, eines per afavorir el 
diàleg. En definitiva, eines per a conviure millor i afavorir una convivència de qualitat. 

El centre ofereix el Servei de Mediació a l’alumnat i a tota la comunitat educativa. A més, tot 
l’alumnat a partir de 2n d’ESO rep formació específica referent a la Filosofia de la Mediació i té 
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l’oportunitat d’esdevenir mediador/a i participar de forma activa en la resolució de conflictes 
que sorgeixen en l’àmbit escolar. 

Dins del projecte de Mediació es desprenen també Programes educatius de caràcter 
emocional amb la finalitat de millorar i sobretot de prevenir conductes contràries a la bona 
convivència al centre. 

Així, destaquem: 

- Projecte “AQUIPROUBULLYING” 

Implementat al centre el curs 2017-18. Tot i que sabem que el conflicte forma part de 
l’ésser humà i és inevitable, a través d’aquest programa de formació en valors i basat 
en l’aprofundiment sobre la no acceptació del bullying, pretenem que l’alumnat 
format assagi i reflexioni sobre els mecanismes que el poden portar a viure els 
conflictes de manera positiva, que transmeti aquesta visió a la resta i l’ajudi a 
relacionar-se de manera generosa i dialogant en el seu entorn escolar, familiar i social. 

Aquest projecte es desenvolupa a 3r i 4t d’ESO i té com a finalitat: 

- A 3r ESO: s’imparteix per part dels mossos d’esquadra i de dues persones adultes 
mediadores del nostre centre un programa de prevenció anomenat “Internet 
segura de tu a tu”. A través d’aquest programa formem un grup d’alumnat 
mediador – “mediadors/es Junior” - per a què, posteriorment, imparteixi xerrades 
a les tutories  de 1r i s’obrin temes de debat referent a: bullying, sexting, 
ciberassetjament, l’entabanament “grooming”, la privacitat, la càmera web i les 
imatges a la web.  

- A 4t ESO: s’imparteix a càrrec de dues persones adultes mediadores del centre un 
Programa de tutories entre iguals: “Tutors/es JAC’s”. La finalitat és formar 
Mediadors/es experts/es perquè tutoritzin alumnat de 1r ESO i l’ajudi a reduir els 
conflictes i també els faci de suport afectiu i emocional. Aquestes persones 
ajudaran l’alumnat més jove desenvolupant tècniques que afavoreixin el diàleg, 
creant i estimulant la cohesió de grup, les habilitats socials i desenvolupant 
diferents estratègies comunicatives i d’interrelació. 

- Projecte “TUTENSVEU” 

Implementat al centre el curs 2018-19. El propòsit és: “Reflexiona, sent i parla: tu tens 
la clau”. Sorgeix per la necessitat que tenen els i les adolescents de sentir-se bé amb si 
mateixos/es, per a facilitar-los el camí cap a la seva autonomia i per a donar-los eines 
per a relacionar-se amb la resta des d’una actitud de respecte i valoració. Amb aquest 
programa pretenem construir les bases d’una bona autoestima que els permetrà 
créixer amb seguretat i confiança i prevenir malalties com la depressió o els trastorns 
afectius.  
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L’esmentat programa és obert a tot l’alumnat del centre i amb caràcter voluntari. 
Consisteix en trobar-se en grup reduït, facilitant-los un ambient on poden expressar 
opinions, angoixes, preocupacions, compartir inquietuds, incerteses...  

 

• EDUCACIÓ EMOCIONAL 

S’implementa curricularment al centre el curs 2019-20 i va dirigit a l’alumnat de 1r ESO. És 
impartit per l’Orientadora de l’institut i té com a finalitat bàsica la prevenció de conflictes a 
l’aula i fora d’ella. Tanmateix ajuda a l‘alumne/a a gestionar molt millor els seus impulsos, 
emocions i  sentiments. La metodologia de treball és bàsicament a través de jocs de rol i es 
treballen les habilitats personals i socials amb l’objectiu d’aconseguir un millor grau 
d’interrelació i socialització positiva. 
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3. DIAGNOSI 

 

Els aspectes en què es podria aprofundir en un projecte d’aquestes característiques són molts. 
Tot i això, s’ha cregut adequat centrar-se en alguns temes concrets per tenir en compte de 
cara a la diagnosi. Aquests es divideixen en tres eixos: valors i actituds, resolució de conflictes i 
organització de centre.  

• Valors i actituds 
-Educar en l’esforç i la responsabilitat 
-Educació socioemocional 
-Coeducació 

• Resolució de conflictes 
-Gestió i resolució positiva de conflictes 

• Organització de centre 
-Acollida 

Lluny de voler abraçar tots aquells valors i actituds que es plantegen, la Comissió de 
Convivència del centre juntament amb la Direcció, n’ha fet una tria més específica. Cal 
destacar que el tercer, que fa referència a la coeducació, no ha sigut objecte, encara, de cap 
diagnosi. No obstant això, s’ha inclòs en el Projecte de Convivència perquè es considera una 
actitud que pot emmarcar la resta, un punt de vista des del qual també canvia la mirada dels 
valors, de la resolució de conflictes i de l’organització de centre. 

 

3.1 EDUCAR EN L’ESFORÇ I LA RESPONSABILITAT 

Què entenem per esforç i responsabilitat? 

L’esforç és la capacitat que tenim de treballar durant un temps continuat per aconseguir uns 
objectius determinats. En l’àmbit escolar, l’esforç constitueix la base fonamental perquè 
l’alumnat obtingui un major rendiment. El valor de l'esforç l’ajudarà a ampliar al màxim les 
capacitats que porta dins per obtenir uns millors resultats. També els permetrà vèncer i 
superar els obstacles en els diferents àmbits de la seva vida. 

Entenem per responsabilitat la capacitat de dur a terme els compromisos adquirits i d’assumir 
les conseqüències dels propis actes. En l’àmbit escolar, es tractaria doncs d’aconseguir que 
l’alumnat es comprometi en el seu propi procés d’aprenentatge, és a dir, que sabés quins són 
els seus deures i dur-los a terme de la forma més autònoma possible. 

Sovint, els infants i joves, influïts pels mitjans de comunicació, pensen que l’èxit es pot 
aconseguir de forma fàcil i ràpida, a partir de la sort o d’altres circumstàncies. Aquesta idea de 
vegades es reforça per part d’algunes famílies i centres educatius que, amb una actitud 
excessivament paternalista, faciliten que l’alumnat tingui allò que vol sense massa esforç i 
evitant-li el fracàs. Cal que contrarestem aquesta falsa idea de l’èxit fàcil i continuem incidint 
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en el fet que les fites o objectius només es poden assolir a partir de l’esforç, la responsabilitat 
i la capacitat de superació.  

Dins l’entorn escolar, l’esforç i la responsabilitat s’haurien de concretar en el compromís de 
l’alumnat amb el seu propi procés d’aprenentatge. En aquest sentit, la responsabilitat 
comporta establir uns objectius, comprometre’s i esforçar-se per tal d’assolir-los. També 
hauria d’implicar la consolidació de l’hàbit d’estudi, tant a l’escola com a casa, així com el fet 
d’aprendre a compaginar el temps d’oci amb el de les obligacions. Cal tenir en compte que 
l’esforç és el resultat d’un procés en el qual també intervé la motivació perquè l’alumnat 
assoleixi els seus objectius. Conèixer els seus interessos i despertar la seva motivació facilitarà 
aquest procés. 

L’esforç no sempre és garantia d’èxit, les diferents capacitats i habilitats que puguin tenir el 
nostres alumnes també són factors decisius. Per aquest motiu, cal ajudar l’alumnat perquè 
conegui i assumeixi les pròpies limitacions i tolerin la frustració quan no assoleixin les seves 
fites. A més, els resultats de l’esforç no sempre són visibles a curt termini i cal engrescar-los 
perquè siguin constants. 

És important també fer veure a les famílies la importància de l’esforç i la responsabilitat com 
un mitjà per aconseguir l’assoliment en general de qualsevol objectiu i en concret dels 
escolars. El web “Família i Escola. Junts X l’Educació” aporta orientacions i recursos sobre com 
orientar a les famílies en aquest tema. 

D’altra banda, en l’àmbit social, cal prendre consciència que tots plegats formem part d’una 
societat que promulga una sèrie de drets, però que també exigeix el compliment d’un seguit 
de deures i responsabilitats. En aquest sentit, convé que en els centres educatius s’incideixi en 
la necessitat d’implicar l’alumnat en el món en què viu, de convertir-lo en ciutadans actius i 
compromesos. Experiències com el Servei comunitari constitueixen un bon instrument per 
promoure aquests hàbits i capacitats pròpies de la competència social i ciutadana. 

 
 

Punts molt forts 
- 

Punts forts 

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

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

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

Punts febles 

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

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

 Ens coordinem amb les entitats de l'entorn del centre per promoure l’esforç, la 



PROJECTE DE CONVIVÈNCIA                                                                             
 

 
 
 

Pàgina 12 de 32 

responsabilitat i el compromís cívic.  

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

 Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn l’esforç i la 
responsabilitat.   

 Participem en xarxes de centres que promouen els valors de l’esforç i la responsabilitat, i 
el compromís cívic.  

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

 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.  

 Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus fills i les seves filles 
en els valors de l’esforç i la responsabilitat.  

Punts molt febles 

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

 

 

3.2 EDUCACIÓ SOCIOEMOCIONAL 

Què és l'educació socioemocional? 

Entenem per educació socioemocional la que permet capacitar de conèixer i reconèixer les 
pròpies emocions i les dels altres, i saber expressar-les, utilitzar-les i gestionar-les de manera 
positiva. Això permet adquirir unes adequades actituds personals que ajudaran a establir i 
mantenir bones relacions amb els altres i a viure en societat. 

L’educació socioemocional ha de facilitar també el treball cooperatiu i la gestió positiva dels 
conflictes, de tal manera que es contribueixi a generar un bon clima de convivència. En aquest 
sentit, un ambient relacional positiu, amb vincles de confiança i suport, pot facilitar que  
l’aprenentatge sigui més significatiu, interessant i engrescador i, conseqüentment, l’èxit 
educatiu de tots els nens i les nenes. 

L’educació socioemocional pretén potenciar el desenvolupament de les competències 
socioemocionals com a element essencial per a la formació integral l’alumnat. Segons Rafael 
Bisquerra, les competències socioemocionals es poden estructurar en cinc grans blocs:  

• Consciència emocional: implica percebre els propis sentiments i emocions, ser capaç 
d’identificar-los i de posar-los nom (por, enuig, alegria…). 

• Regulació emocional: permet gestionar les emocions de manera apropiada, tant per 
prevenir estats emocionals negatius (l’ansietat, l’estrès, la depressió…) com per generar 
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emocions positives (l’alegria, l’amor, l’humor…). Requereix de l’autocontrol de les 
emocions (impulsivitat, ira, violència...) 

• Autonomia emocional: facilita l’autogestió personal, en la qual intervenen diversos 
elements com l’autoestima, l’autoconeixement, la capacitat de demanar ajuda, la 
resiliència o l’autoeficàcia emocional, entesa com la capacitat de generar les emocions 
desitjades. 

• Competència social: comporta mantenir bones relacions amb altres persones, el que 
implica dominar les habilitats socials bàsiques (saber disculpar-se, dir no…) i disposar de 
capacitat per a la comunicació efectiva, amb actituds prosocials i de cooperació. 
L’assertivitat, entesa com la capacitat de saber defensar les pròpies idees acceptant i 
respectant alhora les dels altres, és també una habilitat important per desenvolupar la 
competència social. 

• Competències per a la vida i el benestar: ens permeten organitzar la nostra vida de 
forma sana i equilibrada, facilitant-nos experiències de satisfacció o benestar. Algunes 
d’aquestes competències són la capacitat de fixar-se objectius realistes, prendre decisions 
de manera operativa, exercir la ciutadania de forma compromesa i solidària, gaudir del 
propi benestar i transmetre’l als qui ens envolten, etc. 

L’objectiu de l’adquisició de les competències socioemocionals és la presa de consciència d’un 
mateix i la millora de les condicions de les relacions interpersonals i, per tant, de la 
convivència dins els centres educatius. Disposar de mecanismes per millorar les competències 
socioemocionals de l’alumnat, com per exemple l’empatia per ser capaç de posar-se en el lloc 
de l’altre o bé l’assertivitat per fer front a la pressió de grup, l’ajudarà a conviure positivament 
i a gestionar els conflictes en un marc de respecte i de valors democràtics. També pot facilitar 
la prevenció de l’assetjament, de conductes violentes o de la pertinença a grups de risc. 

 
 
 

Punts molt forts 
- 

Punts forts 

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

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

 Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions concretes per 
fomentar l'educació socioemocional entre l'alumnat.  

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

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

 Potenciem la competència comunicativa de l'alumnat.  

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

 Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació socioemocional en els 
processos educatius.  

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

Punts febles 

 Impliquem les famílies en la valoració de la comunicació com a eina per a la millora de les 
relacions intrapersonals i interpersonals.  

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

 Coneixem i participem en xarxes de centres que treballin els programa d'educació 
emocional i competència social.  

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

 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.  

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

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

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

 Treballem l'educació socioemocional des de les diferents matèries curriculars de manera 
transversal.  

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

Punts molt febles 

- 

 
 
 

3.3 COEDUCACIÓ 

Què és la coeducació? 

La coeducació es pot definir, a grans trets, com l’acció educativa que es basa en el 
reconeixement de les potencialitats i les individualitats de tot l’alumnat i que té com a 
conseqüència la igualtat real d’oportunitats. La importància de treballar per la  igualtat de 
gènere es concreta en la necessitat de corregir les discriminacions i valorar les diferències 
enriquidores dels dos sexes i totes les identitats. Una visió coeducativa de l’educació hauria de 
proporcionar a tota la comunitat educativa, estratègies que poden modificar les relacions de 
poder, d’abús i de limitacions estereotipades per a cada gènere, per tal que totes les persones 
que en formen part puguin esdevenir veritables agents de transformació. 

Una bona acció coeducadora tant a nivell de centre, com d’aula i entorn és fonamental per 
prevenir la violència masclista i LGTBIfòbica, per reduir conductes de risc i per facilitar la 
detecció prematura de relacions abusives. 
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El fet que nens i nenes convisquin cada dia en el centre educatiu no és sinònim de coeducació, 
ni, per tant, de la desaparició total de tractes o actituds diferenciades per raó de sexe. Als 
centres, i el nostre no és cap excepció, ens trobem amb mostres de sexisme quotidià, com ara 
la persistència d’insults o expressions que mostres un alt grau de menyspreu cap al cos de les 
dones o la seva sexualitat i, encara ara, amb la transmissió generalitzada del currículum ocult, 
que parteix d’una perspectiva androcèntrica. Ens referim a un conjunt d’idees, construccions 
mentals, com ara els valors, les creences, els símbols i els llenguatges que configuren i 
modelen la vida quotidiana del centre, les pràctiques educatives i l’organització escolar. És per 
això que en l’inici de la diagnosi es posava de manifest el fet que la visió coeducativa de 
l’escola ha d’impregnar, per força, la resta de valors i actituds. És necessari fer una revisió 
crítica d’aquestes idees per part del professorat i de tota la comunitat educativa, que continua 
reproduint i reforçant el sexisme en moltes situacions, sigui conscientment o inconscient. De 
fet, diverses investigacions pedagògiques ho posen de manifest, per exemple, quan parlen de 
l’ús dels espais i equipaments (els patis amb pistes al centre), de la contenció o potenciació de 
comportaments espontanis o de la inclusió de certes característiques hegemòniques com ara 
la tendresa, el sacrifici i l’empatia en el cas del sexe femení i la dominància, l’agressivitat i la 
tendència al risc en el cas del masculí, que encara observem a les aules. La creació d’aquests 
rols també s’estén a les preferències electives d’itineraris formatius i professionals de noies i 
nois en acabar l’etapa i s’observa, després, en el mercat laboral.  
 
En resum, la visió coeducativa vol superar el sexisme, per una banda i l’androcentrisme, per 
l’altra, adoptant els mecanismes més oportuns per avançar cap a un enfocament equitatiu 
dels continguts, dels mètodes, del llenguatge, de les relacions, de l’organització i de tota la 
dinàmica generada en la pràctica educativa.  
 
Properament es durà a terme la diagnosi. 
 
 
 
3.4 GESTIÓ I RESOLUCIÓ POSITIVA DE CONFLICTES 
 

Què entenem per conflictes lleus? 

Els conflictes lleus són un conjunt de conductes contràries a les normes de convivència del 
centre. Es tracta, majoritàriament, de conductes disruptives a l’aula i situacions de conflicte 
interpersonal. 
 
Són considerades conductes contràries a la convivència totes les tipificades per l’article 37.1 
de la Llei d’Educació, quan no siguin de caràcter greu, i també les faltes injustificades 
d’assistència a classe i de puntualitat. 

Els conflictes lleus són font de malestar i dificulten el dia a dia en el centre. Són conductes a 
les quals, sovint, cal dedicar molt de temps i d’esforços i que tenen efectes negatius sobre el 
clima relacional i sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge. Moltes d’aquestes conductes 
disruptives es poden evitar o minimitzar plantejant estratègies de gestió eficaç d’aula que 
inclouen, entre altres, la diversificació de metodologies, el treball en equip, el treball per 
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projectes, les programacions multinivell, etc. Així mateix, l’adquisició d’estratègies proactives 
possibilita que l’alumnat sigui competent per resoldre el conflicte en la seva fase inicial. En 
aquest sentit, el tema Educar en la Gestió positiva dels conflictes d’aquesta aplicació té com a 
objectiu principal proporcionar a l’alumnat les eines, les estratègies i les habilitats necessàries 
per entendre el conflicte com una oportunitat d’aprenentatge i gestionar-lo de manera 
constructiva per tal de transformar-lo eliminant els elements violents. 
 
En el cas que, malgrat les mesures preventives i proactives tant a nivell individual com grupal, 
el conflicte es produeixi o persisteixi, caldrà posar en marxa estratègies d’intervenció. En 
aquest sentit, les Normes d'organització i funcionament de centre han de recollir quines són 
les conductes considerades faltes lleus i determinar les mesures correctores i sancionadores 
oportunes. Aquestes han de tenir un caràcter reparador i restauratiu i, sempre que sigui 
concordant, poden incloure alguna activitat d’utilitat social per al centre o l’entorn. 

D’altra banda, les mesures correctores i sancionadores han de contribuir al procés educatiu de 
l’alumnat de manera que es vetlli per la protecció dels drets dels afectats i s’asseguri el 
compliment dels seus deures, es garanteixi la continuïtat de les activitats del centre, amb la 
mínima pertorbació per a l’alumnat i professorat, i s’emprin mecanismes de mediació sempre 
que sigui pertinent. 

 
 
 

Punts molt forts 

 Disposem d'un servei de mediació escolar.  

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

Utilitzem la mediació per a la gestió positiva dels conflictes. 

Punts forts 

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

 Detectem els conflictes que es donen a l'aula.  

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

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

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

 Intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte.  

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

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

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

Punts febles 

 Avaluem el funcionament dels processos d'intervenció i resolució dels conflictes i ho 
recollim en la memòria anual del centre.  

 Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, actuacions concretes perquè l'alumnat 
gestioni els seus conflictes de manera positiva.  
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 Disposem d'estratègies concretes per implicar l'alumnat en la gestió i resolució de 
conflictes en l'àmbit de l'aula.  

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

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

 Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l'entorn escolar per 
promoure l'aplicació d'estratègies de gestió i resolució positiva dels conflictes.  

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

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

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

Punts molt febles 

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

 
 
 
3.5 ACOLLIDA 
 

Què entenem per acollida? 

L’acollida és el conjunt sistemàtic d’actituds i actuacions que el centre educatiu posa en 
funcionament per acompanyar els nous i noves membres de la comunitat escolar, o aquells/es 
que s’incorporen després de processos d’absència, en la vida i la cultura del centre i, alhora, 
fer- los partícips dels projectes que s’hi desenvolupen. El centre educatiu ha d’elaborar un Pla 
d’Acollida que defineixi els procediments a seguir durant l’arribada de nous membres de la 
comunitat escolar (alumnat, professorat, famílies, PAS, etc.) i ha de crear una estructura 
organitzativa que permeti plantejar l’acollida com un procés gradual i seqüenciat en el temps, 
no quedant restringida a un primer contacte o trobada inicial. 

Els processos d’acollida mereixen una atenció especial dins el projecte de convivència de 
centre perquè, com a primer moment de socialització, poden esdevenir un element clau per a 
la creació de vincles, per establir un bon clima relacional i per afavorir la implicació en el 
centre de tots els seus membres. En aquest sentit l'acollida no ha de ser entesa com un fet 
puntual, sinó com un procés continu al llarg de tota la vida escolar. 

Aquests processos van adreçats a l’alumnat i les famílies, al professorat i personal de 
l’administració i serveis que s’incorpora al centre i a d’altres professionals que hi puguin 
intervenir, fent una atenció especial a les persones més vulnerables de qualsevol d’aquests 
col·lectius. 

Cal remarcar que és imprescindible tenir en compte l’aspecte emocional de l’acollida inicial, 
especialment en el cas de l’alumnat nouvingut i de les seves famílies i de l’alumnat amb 
necessitats educatives tant especials com específiques, per tal de facilitar l'arribada a un 
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entorn de relació i d’aprenentatge nou i promoure l'establiment de vincles que facilitaran el 
procés d'adaptació al nou entorn educatiu. 

D’altra banda, l’acollida a les famílies pot marcar la seva futura participació i implicació amb el 
centre. Perquè les famílies participin del projecte educatiu del centre, cal que el puguin sentir-
lo com a propi i ser-ne part activa des d’un primer moment. En aquest sentit, el centre ha de 
preveure en el seu Pla d’acollida de centre actuacions específiques per a l’acollida de les 
famílies. 
 
A més a més, l’acollida també ha de contemplar mesures en la reincorporació després de 
llargs processos d’absència de l’alumnat. Per aquest motiu, cal fer un seguiment i 
acompanyament individualitzat de l’alumnat que es reincorpora al centre i establir les 
mesures educatives i els compromisos necessaris entre la família, el centre i l’alumne per 
garantir una correcta adaptació. 

Una bona acollida ha d’afavorir i permetre compartir què es fa en el centre, per què es fa i de 
quina manera, com i quan poden participar les famílies en tot el procés. A més, és un bon 
moment per conèixer i compartir les expectatives, necessitats, responsabilitats... d’ambdues 
parts i iniciar els primers compromisos, que poden quedar recollits en la carta de compromís 
educatiu. 

 

 

Punts molt forts 

 Col·laborem en la creació de projectes que afavoreixen la integració en l'entorn social. 

 Considerem l'acollida com un factor fonamental per a la convivència en el centre i l'èxit 
educatiu de l'alumnat.  

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

 Preveiem una imatge acollidora del centre.  

Punts forts 

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

 Establim propostes d'actuació específiques per realitzar l'acollida de les noves famílies.  

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

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

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

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

Punts febles 

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

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

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

 Disposem de mesures informar i acompanyar el professorat o altres professionals que 
intervinguin per primer cop a l'aula.  

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

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

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

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

 Preveiem mesures específiques per facilitar l'acollida de l’alumnat nou al seu grup classe.   

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

 Tenim mecanismes específics per acollir l'alumnat nouvingut.  

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

Punts molt febles 

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

 

Al present Projecte de Convivència s’han proposat els següents objectius d'acord amb el 
Projecte Educatiu de Centre, els objectius generals del Projecte de convivència del 
Departament d’Educació i les necessitats detectades: 

 

Objectiu general Objectiu específic 

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

1.2 Elaborar una diagnosi participativa sobre la situació de 
la convivència en el centre.  
1.4 Constituir i dinamitzar la comissió de convivència.  

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

2.1 Potenciar les competències socioemocionals. 
2.3 Educar els joves en el desenvolupament d'uns valors 
instrumentals (respecte, esforç, 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.  

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 i noves 
membres de la comunitat escolar. 
3.4 Potenciar l'educació intercultural. 
3.5 Prevenir l'absentisme i facilitar la reincorporació de 
l'alumnat absentista 
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.  

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

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

5.3 Elaborar una estructura organitzativa i una gestió de 
recursos que afavoreixin la convivència i el clima escolar. 
5.5 Afavorir els canals de comunicació del centre educatiu 
com a elements facilitadors de la convivència i el clima 
escolar.  
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5. MESURES ADOPTADES 

 

D’acord amb els resultats de la diagnosi realitzada i amb els objectius proposats, es concreten 
una sèrie de mesures de prevenció, detecció i intervenció educatives orientades a aconseguir 
els objectius específics. Aquestes mesures estan temporalitzades. 

 

5.1 ACTUACIONS PREVISTES 

 

• EDUCAR EN L’ESFORÇ I LA RESPONSABILITAT 

 

Àmbit Actuació 

Centre 

• C1: Fomentar la participació del centre en convocatòries i concursos que 
estimulin l'afany de superació.  

• C2: Organitzar xerrades de persones vinculades al centre (exalumnes, 
exprofessors o membres de la comunitat educativa, etc.) per orientar 
l'alumnat i incidir en la importància de valors com l’esforç i la responsabilitat 
en el seu desenvolupament personal i professional.  

 

Aula 
• A1: Establir càrrecs a l'aula com una oportunitat per exercir el valor de la 

responsabilitat entre l'alumnat (delegat/da, material, neteja, etc.).  

• A2: Fomentar la tutoria entre iguals per educar en valors i compromís.  
 

Entorn 
• E1: Col·laborar amb els mitjans d’àmbit local (ràdio, premsa, televisió) per fer 

difusió d’experiències i bones pràctiques d’implicació i compromís.  

 

• EDUCACIÓ SOCIOEMOCIONAL 

 

Àmbit Actuació 

Centre 
• C1: Utilitzar canals de comunicació per afavorir la relació entre els membres 

de la comunitat escolar i el sentiment de pertinença al centre.  
 

Aula 
• A1: Vetllar perquè les situacions de canvi de classe o d'activitat es facin de 

manera ordenada i relaxada.  
 

Entorn 

• E1: Col·laborar en l'organització de les trobades d'alumnat mediador que 
s'organitzen cada curs des dels seminaris de coordinadors de convivència.  

• E2: Convidar agents educatius de l'entorn a participar en les activitats 
formatives del centre.  
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• GESTIÓ I RESOLUCIÓ POSITIVA DE CONFLICTES 

 

Àmbit Actuació 

Centre 

• C1: Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la comunitat 
educativa sobre l'aplicació de mesures d'intervenció i resolució dels 
conflictes per intervenir davant dels conflictes lleus.  

• C2: Utilitzar canals de comunicació per compartir amb la comunitat 
educativa els mecanismes i estratègies de gestió i resolució de conflictes.  

 

Aula 

• A1: Fer signar a l'alumnat (a partir del primer curs de l'educació secundària 
obligatòria, en els continguts específics addicionals de la carta de compromís 
educatiu, els compromisos que ha d'adquirir per a la gestió i resolució dels 
seus propis conflictes.  

• A2: Utilitzar els canals de comunicació que ofereix la tutoria individual.  
 

Entorn 
• E1: Donar a conèixer a les famílies les Normes d'organització i funcionament 

de centre (NOFC) i les conseqüències previstes pel seu incompliment 
(mesures correctores i sancions).  

 

 

• ACOLLIDA 

 

Àmbit Actuació 

Centre 

• C1: Elaborar un pla d'acollida per als diferents membres de la comunitat 
educativa des d'una perspectiva global, no només com un moment concret i 
aïllat en el temps, sinó com a part important d'un procés més llarg de relació 
i col·laboració.  

• C2: Recollir en el pla d'acollida accions des d'una triple vessant d'intervenció: 
aula, centre i entorn.  

 

Aula 
• A1: Tenir previst el material necessari, lloc on seure, company/a, informació 

pràctica a facilitar, etc. el dia d'incorporació de nou alumnat.  
 

Entorn 
• E1: Informar dels recursos de l'entorn als professionals que s'incorporen al 

centre (centre de recursos, biblioteques, serveis socials, etc.).  
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5.2 PLANIFICACIÓ 

 

• EDUCAR EN L’ESFORÇ I LA RESPONSABILITAT 

 

Actuació Recurs Responsable Temporització 

C1 

•  Fomentar la participació del centre en 
convocatòries i concursos que estimulin 
l'afany de superació (premis, concursos, 
olimpíades, ...) 

Coordinadora 
pedagògica 

A partir de: 
01/09/2019 

C2 

•  Consolidar la realització d'una taula 
rodona amb gent de diferents oficis i/o 
estudis per tal d'ajudar en l'orientació 
educativa i professional de l'alumnat de 
3r i 4t d'ESO. 

•  Consolidar les xerrades a l’alumnat de 4t 
d'ESO per part dels exalumnes de 4t 
d'ESO de l'any anterior que els expliquen 
la seva experiència postobligatòria. 

Coordinadora 
pedagògica 

+ tutors/es de 
3r i 4t d’ESO 

A partir de: 
01/09/2019 

A1 

•  Introduir com a línia de tutoria de centre 
el repartiment de càrrecs de manera 
trimestral entre l’alumnat de cada curs, 
amb l'objectiu d'involucrar-los en el bon 
manteniment, ordre i neteja de la seva 
aula. 

•  Potenciar la figura del/a delegat/da de 
classe, aportant una funció més activa 
dins l'organització de centre, realitzant 
trobades trimestrals entre delegats/des i 
els equips docents corresponents i 
potenciant el consell de delegats/des.  

Tutor/a de grup 
+ direcció 

A partir de: 
01/09/2020 

A2 

•  Consolidar la figura dels tutors/es JACS 
(Joan Amigó Companys de Suport), 
alumnat de 4t d'ESO que guia, ajuda i 
acompanya l’alumnat de 1r d'ESO.  

Coordinador/a 
de mediació 

A partir de: 
01/09/2019 

E1 

•  Consolidar la col·laboració amb els 
mitjans locals pel que fa a la difusió 
d'activitats que es duen a terme al 
centre. 

•  Redactar el Pla de Comunicació de 
centre. 

Comissió 
d'imatge 

A partir de: 
01/09/2019 

 



PROJECTE DE CONVIVÈNCIA                                                                             
 

 
 
 

Pàgina 24 de 32 

• EDUCACIÓ SOCIOEMOCIONAL 

 

Actuació Recurs Responsable Temporització 

C1 

•  Consolidar els grups de whatsapp de les 
diferents classes, amb l'objectiu únic de 
realitzar un servei informatiu de cara a les 
famílies (sortides, vagues, material, 
anuncis varis,...) gestionat per l'AMPA i 
amb el vistiplau de la direcció del centre. 

•  Posar en marxa un grup de whatsapp 
amb tots els docents del centre amb 
l'objectiu únic de realitzar un servei 
informatiu sobre activitats del centre i 
sobre aspectes pedagògics. 

• Consolidar l’enviament a través del 
programa de gestió d’un correu setmanal 
a la comunitat educativa informant de les 
activitats previstes. 

•  Posar en marxa un canal de comunicació 
de divulgació de les activitats realitzades 
per l’alumnat a través de xarxes socials 
(Instagram, Twitter, ...). 

Direcció + 
Comissió 
imatge 

A partir de: 
01 /09/2019  

A1 

•  Modificar el timbre durant els canvis de 
classe per música relaxant. Juntament 
amb el/la professor/a de música, establir 
uns períodes durant els quals s'aprofitarà 
per aprofundir en la biografia d'un 
determinat músic. A la primera i a la 
darrera hora es proposarà música més 
animada. 

•  Determinar la figura del/a professor/a de 
guàrdia amb funció d'"escombra" pels 
passadissos durant les hores de canvi de 
classe amb l'objectiu de realitzar els 
canvis de forma àgil, ordenada i evitant 
corredisses i soroll intens.  

Direcció + 
professor/a de 

música + 
consergeria + 
coordinador 

TAC 

A partir de: 
01/09/2020 

E1 

•  Buscar informació i participar, si és el 
cas, en les xarxes d'alumnat mediador 
que fomenten l'autoaprenentatge i 
l'intercanvi d'experiències a través de 
trobades intercentres. 

Coordinador/a 
de mediació 

A partir de: 
01/01/2020 

E2 •  Convidar agents educatius de l'entorn a Coordinadora A partir de: 
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participar en les activitats formatives del 
centre (famílies, avis i àvies, 
professionals experts, professorat 
universitari, entitats i organitzacions, ...) 
en xerrades, tallers, visites, ... 

pedagògica 01/09/2019 

 

• GESTIÓ I RESOLUCIÓ POSITIVA DE CONFLICTES 

 

Actuació Recurs Responsable Temporització 

C1 

•  Incloure en el qüestionari de satisfacció 
que el centre distribueix a final de curs als 
membres de la comunitat educativa, 
preguntes relacionades amb la 
convivència al centre 

Direcció + 
Comissió de 
convivència 

A partir del 
curs 

2019/20 

C2 

•  Consolidar les intervencions de 
l’alumnat mediador de 3r d'ESO que, a 
través de dinàmiques cooperatives, 
explica el funcionament del servei de 
mediació a l'alumnat de 1r d’ESO. 

•  Establir un canal de comunicació per 
informar al professorat del 
desenvolupament del servei de mediació 
durant el curs i per animar-los. 

Coordinador/a 
de mediació 

A partir de 
01/09/2019 

A1 

•  Incloure en la carta de compromís 
educatiu, els compromisos que ha 
d'adquirir l'alumne/a durant el seu 
procés d'aprenentatge al centre, fent 
especial èmfasi en la resolució positiva 
dels conflictes, fent que sigui l’alumne/a, 
a més de la família, qui ho signi. 

Coordinadora 
pedagògica 

A partir de 
01/09/2020 

A2 

•  Incloure una sessió quinzenal de tutoria 
individual dins l'horari lectiu que potenciï 
l'intercanvi d'opinions, informació, 
dubtes, ... entre el/la tutor/a individual i 
els seus tutorands. 

Cap d’Estudis + 
Tutor/a 

individual 

A partir de 
01/09/2019 

E1 

•  Organitzar i actualitzar els documents de 
centre a la web del centre, de manera 
que siguin accessibles i consultables per 
part de les famílies.  

•  Informar de les NOFC durant les 
reunions d'inici de curs amb les famílies. 

Direcció + 
Tutors de grup 

+ Comissió 
d’imatge 

A partir de 
01/09/2019 
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• ACOLLIDA 

 

Actuació Recurs Responsable Temporització 

C1 

•  Revisar i modificar el Pla d'Acollida del 
centre, recollint la forma en què es 
realitza l'acollida del professorat, el PAS, 
l'alumnat i les famílies que s'incorporen 
al centre, tant si ho fan en el període 
ordinari com si ho fan en matrícula viva 
(un cop iniciat el curs). 

Coordinadora 
pedagògica 

A partir de 
01/09/2020 

C2 

•  Revisar i modificar el Pla d'Acollida del 
centre, recollint les accions des d'una 
triple vessant d'intervenció: aula, centre i 
entorn. 

Coordinadora 
pedagògica 

A partir de 
01/09/2020 

A1 

•  Revisar i modificar el Pla d'Acollida del 
centre, establint un protocol d'actuació 
en cas de l’alumnat que s'incorpora a 1r 
d'ESO i 1r SMX al centre o que 
s'incorpora durant el curs.  

Coordinadora 
pedagògica 

A partir de 
01/09/2020 

E1 

•  Revisar i modificar el Pla d'Acollida del 
centre, establint un protocol per donar a 
conèixer els recursos pedagògics i les 
entitats de l'entorn proper al professorat 
que s'incorpora per primer cop al centre. 

Coordinadora 
pedagògica + 

Caps de 
Departament 

A partir de 
01/09/2020 
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6. INDICADORS D’AVALUACIÓ 

 

La formulació dels indicadors d’avaluació ha de permetre conèixer el grau d’assoliment dels 
objectius específics. Es concreten en: 

 

Objectiu específic Indicador 

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

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

1.4 Constituir i dinamitzar la 
comissió de convivència.  

• Existència de la comissió de convivència 
• Nombre de reunions/periodicitat de la comissió de 
convivència  

2.1 Potenciar les 
competències 
socioemocionals.  

• Matèries i cursos en els quals es desenvolupen accions per 
formar en competència socioemocional  

2.3 Educar els i les joves en 
el desenvolupament d'uns 
valors instrumentals 
(respecte, esforç, 
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.  

• Nombre d'alumnes que supera el Servei Comunitari 

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

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

3.4 Potenciar l'educació 
intercultural. 

• Incorporació de la perspectiva intercultural a les àrees o 
matèries del currículum 
• Relació d'accions per visibilitzar la diversitat existent al 
centre 
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3.5 Prevenir l'absentisme i 
facilitar la reincorporació de 
l'alumnat absentista 

• Índex d'absentisme 
• Índex d'abandonament escolar 
• Existència d'un protocol de centre de prevenció, detecció i 
intervenció sobre absentisme amb actuacions específiques 
per a l'alumnat absentista o en risc. 
• Existència d'un protocol d'absentisme i acompanyament a 
l'escolarització d'àmbit comunitari en coordinació amb 
l'administració local i altres serveis 

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, extraescolars o de lleure en el centre 
educatiu 
• Inclusió en el Pla d'acció tutorial de la difusió a l'alumnat i 
les seves famílies de l'oferta de lleure educatiu de la zona 

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

• Existència d'un servei de mediació en el centre 
• Sectors de la comunitat escolar que participen en el servei 
de mediació 
• Nombre de casos atesos en el servei de mediació 
• Percentatge de casos atesos resolts 
• Participació en les trobades de centres mediadors 
• Col·laboració del centre amb serveis de mediació externs 

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 

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

• Existència d'un protocol de comunicació 
• Relació d'eines i canals de comunicació del centre que 
afavoreixin la comunicació entre els diversos sectors de la 
comunitat escolar (fòrum virtual, correu electrònic, taulell 
de novetats, bústia de suggeriments i reclamacions, intranet 
de centre, etc.) 
• 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 la persona que el representa en el 
consell escolar 
• Relació d'estratègies de projecció i comunicació externa 
del centre (revistes, webs, blocs, etc.) 
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7. PROTOCOLS D’ACTUACIÓ 

 

El Projecte de Convivència del centre ha d’incloure la concreció de protocols de prevenció, 
detecció i intervenció enfront situacions de conflictes greument perjudicials per a la 
convivència.  

D’acord amb la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la 
implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte 
Educatiu de Centre, els centres educatius han d’incloure en els continguts del seu projecte de 
convivència els protocols per a la millora de la convivència que donin resposta a conductes 
que la perjudiquen greument, com l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals, 
l’assetjament a les persones LGBTI, les conductes d’odi i discriminació i els abusos sexuals.  

En aquest sentit, els centres educatius poden contextualitzar i poden adaptar a la seva realitat 
i necessitats específiques els protocols per a la millora de la convivència elaborats pel 
Departament d'Educació. Aquests protocols posen l’èmfasi en la prevenció, ara bé, també 
ofereixen orientacions i recursos als centres educatius per a la detecció i la intervenció davant 
les conductes que afecten greument la convivència abans esmentades. 

Els Protocols per a la millora de la convivència es poden consultar al web del Departament 
d’Educació: 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/ 

 

Aquests protocols són: 

• Circuit simplificat d’intervenció davant conductes de l’alumnat greument perjudicials 
per a la convivència. 

Aquest nou circuit sintetitza les fases de comunicació i intervenció de diversos 
protocols per a la millora de la convivència amb la finalitat d’unificar criteris i 
procediments d’actuació davant aquestes situacions. 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/circ
uit-simplificat-intervencio.pdf 

 

• Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar a 
persones LGBTI. 

 
Elaborat per instància del Parlament de Catalunya en compliment de la  Moció 101/XI 
aprovada el 09.03.2017. Aquest protocol està basat  en els continguts del Protocol de 
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prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d’odi i discriminació i del Protocol 
de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre iguals. 

 
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-
escolar-persones-lgbti/index.html 

 
 
• Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament i el 

ciberassetjament entre iguals. 
 
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-
ciberassetjament-entre-iguals/index.html 
 
 

• Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant conductes d'odi i discriminació. 
 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conductes-odi-
i-discriminacio/ 

 
 
• Protocol d'actuació amb menors de catorze anys en situacions de conflicte o 

comissió d'una infracció penal. 
 

És objecte d’aquest protocol concretar la coordinació i col·laboració entre els agents 
implicats en el desenvolupament del programa “Educant En Responsabilitat”. 

 
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflicte-
comissio-infraccio-penal/index.html 

 
 
• Protocol d'intervenció en cas de conflicte greu. 
 

Conflictes greus:  són les conductes tipificades en l'article 37.1 de la Llei 12/2009 del 10 
de juliol d'educació i que perjudiquen greument la convivència escolar.  

 
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflictes-
greus/index.html 

 
 
• Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions 

de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu. 
 
Maltractament infantil i adolescent: situació en què un infant o adolescent és objecte 
de violència, física o psíquica, sexual i/o emocional, o privació dels seus drets i del seu 
benestar, per acció, omissió o tracte negligent, no accidental, que priva a l’infant o 
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l’adolescent dels seus drets i del seu benestar, que amenaça o interfereix el seu 
ordenat desenvolupament físic, psíquic o social i els autors del qual poden ser 
persones, institucions o la pròpia societat (Extret del Protocol marc d’actuacions contra 
el maltractament a infants i adolescents de Catalunya - 2017) 
 
 
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/maltractament-
infantil-adolescent/index.html 
 

 
• Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant la violència masclista entre 

l’alumnat. 
 
La violència masclista entre l’alumnat és tota forma de violència que s’exerceix contra 
les alumnes o contra qualsevol alumne o alumna que segueix un mandat de gènere no 
normatiu. 

 
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/violencia-
masclista/index.html 

 
 

• Protocol d’àmbit comunitari de prevenció, detecció i intervenció davant situacions 
d’absentisme. 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/absentisme/ind
ex.html 

 

Altres protocols es poden consultar a “Catàleg de protocols i marcs d’actuació” (Portal de 
centre): 

• NGJOV: Detecció i intervenció enfront dels NGJOV (Nous Grups de Joves Organitzats i 
Violents. 

• PRODERAE: Prevenció, detecció i intervenció de processos de radicalització als centres 
educatius. 
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8. ANNEXOS 

 

• Projecte de convivència i èxit educatiu. Continguts de l’aplicació informàtica. 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/documents/Pd
C.pdf 

• Orientacions per a l’elaboració de la carta de compromís educatiu 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0046/47b3
b709-675a-4693-bf60-5bfcde80f87b/orientacions_carta_compromis.pdf 

• Resolució positiva de conflictes: 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/documents/gr
au-satisfaccio.pdf 

• Protocols d’actuació: 

-Circuit simplificat d’intervenció davant conductes de l’alumnat greument perjudicials 
per a la convivència. 
-Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar a 
persones LGBTI 
-Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament i el 
ciberassetjament entre iguals 
-Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant conductes d'odi i discriminació 
-Protocol d'actuació amb menors de catorze anys en situacions de conflicte o 
comissió d'una infracció penal 
-Protocol d'intervenció en cas de conflicte greu 
-Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions 
de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu 
-Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant la violència masclista entre 
l’alumnat 
-Protocol d’àmbit comunitari de prevenció, detecció i intervenció davant situacions 
d’absentisme 
 

• Catàleg de protocols i marcs d’actuació: 

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/P
CProtocolsMarcsActuacio 


