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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 aquest Projecte 

de Convivència ha estat aprovat pel Director de l’Institut Manolo Hugué en data 3 

de febrer del 2020 prèvia consulta preceptiva al consell escolar, el qual ha 

expressat el suport al projecte per unanimitat  amb el compromís de fer un 

seguiment mensual del mateix, entenent que aquest és un document viu    que 

pot ser  sotmès  a totes aquelles revisions que  calguin durant la seva 

implementació. 

 

Caldes de Montbui, a 3 de febrer del 2020. 
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PROJECTE DE CONVIVÈNCIA. 
INFORME GLOBAL 
   

1- DADES DEL CENTRE  
 

 

  
DADES DEL CENTRE   

   
Codi: 08043486 
Nom: Manolo Hugué 
Titularitat: Públic 
Adreça: c. Josep Germà, 2 
Telèfon: 938653762 
Adreça Electrònica: a8043486@xtec.cat 

  

2- CONTEXTUALITZACIÓ  

  
Marc Normatiu: Resolució ENS/585/2017, de 17 de març. 
 
El Projecte de Convivència de l'Institut Manolo Hugué recull les mesures de 
promoció de la convivència, els mecanismes per a la resolució pacífica i 
positiva dels conflictes, especialment la mediació, així com les mesures i 
actuacions d'intervenció educativa aplicables en el cas d'incompliment de les 
NOFC. 
 
Contextualització. 
 
L'Institut Manolo Hugué es troba situat a la vila termal de Caldes de Montbui, 
comarca del Vallès Oriental, província de Barcelona. Caldes de Montbui, és 
un municipi amb una població de 17449 habitants censats l'any 2018. 
D'aquests, l'IDESCAT (2018) té registrades 1.217 persones d'origen 
estranger, el que representa un 6,97% de la població. Aquest percentatge, 
presenta una tendència lleu al decreixement des del 2014 (quan aquesta 
dada es situava a l'entorn del 8% a Caldes i del 9,59% a la comarca). 
 
Durant el mateix any 2014, es registra a Caldes de Montbui una taxa d'atur 
censal de 7,2 % de la seva població amb 796 aturats, mentre que la taxa 
d'atur del Vallès Oriental es situava en un 9,63% (Generalitat de Catalunya. 
Institut d'estadística de Catalunya. 2018). 
 
Pel que fa al nivell social de les famílies del nostre alumnat destaquen, per 
sobre d'altres extractes socials, les famílies de classe mitjana amb un 
acceptable nivell d'exigència. 
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L’índex d'alumnes de nacionalitat estrangera a finals del curs anterior (2017-
2018) és de l'1,17% (Manual d'Indicadors Bàsics. MIB). Actualment tenim 
una petita part de l'alumnat que és de procedència estrangera (principalment 
sud-americans, tot i que hi tenim representació d'altres procedències com 
Mali, Xina, ...). En els darrers anys el percentatge d'aquest tipus d'alumnat ha 
anat disminuint i això ha fet que s'eliminés l'aula d'acollida.  
 
L'Institut Manolo Hugué imparteix els estudis següents: 
 

 ESO 

 Batxillerat:  
- Humanitats i Ciències Socials 
- Científic 
- Tecnològic 

 CFGM:  
- CFGM Administració i Gestió: Gestió Administrativa 
- CFGM Fabricació mecànica: Mecanització 

 CFGS:  
- CFGS en Programació de la Producció en fabricació mecànica. 

Perfil professional Motlles i matrius 
- CFGS en Administració i Gestió: Administració i finances. 

 
A l'Institut Manolo Hugué entenem que la comunitat educativa és més amplia 
que la formada pels professionals que treballem al centre, alumnes i famílies 
i que el vincle del centre amb el seu entorn ha de ser de doble sentit. 
 
La col·laboració amb altres entitats del poble és de vital rellevància a l'hora 
de vincular el nostre centre a la vida social del nostre municipi, raó per la 
qual defensem posar les nostres instal.lacions al servei de la comunitat i del 
seu Ajuntament quan així es cregui oportú. 
 
Relació amb l'entorn educatiu del municipi. 
 
El centre manté una coordinació fluida amb les escoles de primària del 
municipi, amb l'objectiu de promoure una bona transició de l'alumnat de 
primària a secundària. Alhora, es proposen activitats compartides entre els 
alumnes de sisè de les escoles de procedència dels nostres alumnes i el 
nostre centre. La coordinació amb els altres centres afavoreix la cohesió 
social dels nostres alumnes. 
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3- DIAGNOSI- RESULTATS  
 

L’objectiu d’aquest projecte de Convivència és el d’encetar una línia de treball 
que contempli de manera dinàmica, al llarg del mandat dels propers 4 anys, els 
diferents temes proposats en l’aplicatiu que el Departament d’Educació posa a 
l’abast de cada centre per a l’elaboració del Projecte de Convivència.  

 
 1. Valors i actituds 

 
•  Coeducació 
•  Educació intercultural 
•  Educació per la pau 
•  Educació socioemocional 
•  Educar en el respecte 
•  Educar en la gestió positiva dels conflictes 
•  Educar en l'esforç i la responsabilitat 
•  Inclusió 

 
 2. Resolució de conflictes 
  

•  Absentisme 
•  Conflictes greus 
•  Gestió i resolució positiva dels conflictes 

 
3. Organització de centre 
•  Acollida 

•  Comunicació 
•  Estructura i gestió de recursos 
•  Norma 
•  Participació 

 
Entenem que aquest és un projecte viu, ens ha d’ajudar a millorar de manera 

continua en la gestió de la convivència en el nostre centre. 
 
Després de fer les diferents diagnosi proposades en l’aplicatiu, i sense 

desmerèixer cap apartat, començarem la implementació del Projecte de Convivència 
per tres aspectes sobre els que cal actuar en el centre de manera urgent: 

 
3.1 Educar en el respecte (valors i actituds) 
3.2 Gestió i resolució positiva dels conflictes (resolució de conflictes) 
3.3 Acollida (Organització de centre) 

 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2012010:9:308438318059931::::F2012010_IDTEMADIAGNOSI:
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2012010:9:308438318059931::::F2012010_IDTEMADIAGNOSI:
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2012010:9:308438318059931::::F2012010_IDTEMADIAGNOSI:
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2012010:9:308438318059931::::F2012010_IDTEMADIAGNOSI:375
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2012010:9:308438318059931::::F2012010_IDTEMADIAGNOSI:378
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2012010:9:308438318059931::::F2012010_IDTEMADIAGNOSI:394
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3.1 Educar en el respecte (Valors i actituds) 
 
    Punts molt forts 
  
       Promovem accions que potenciïn el coneixement i el respecte envers 

l'entorn.  
 

    Punts forts 
 
       Fomentem una actitud de respecte de l'alumnat envers el professorat 

i altres professionals del centre. 
       Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn el 

valor del respecte. 
       Planifiquem activitats tutorials que facilitin el respecte entre l'alumnat. 
       Promovem accions de respecte cap als espais físics del centre i del 

seu entorn. 
       Promovem accions i estratègies per afavorir el valor del respecte 

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

entre i cap a l'alumnat. 
       Recollim el valor del respecte en els documents del centre. 
       Sensibilitzem el claustre sobre el valor del respecte com a principi 

bàsic per tal de garantir un bon clima de convivència en els centres 
educatius. 

       Vetllem perquè l'alumnat tingui cura del material i les instal•lacions. 
 
    Punts febles 
 
       Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme 

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

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

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

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

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

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

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

 
    Punts molt febles 
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       Avaluem les mesures i actuacions realitzades en el centre per 

promoure el respecte i ho recollim en la memòria anual. 
  Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en 

l'educació en el respecte. 
  Ens coordinem amb les entitats de l'entorn per promoure el respecte. 
  Participem en xarxes de centres que promouen el valor del respecte. 
  

3.2 Acollida (Organització de centre) 
 
    Punts molt forts 

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

en els centres i l'èxit educatiu de l'alumnat.  
 
    Punts forts 

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

l'alumnat. 
       Ens coordinem amb les administracions locals per facilitar l'acollida 

dels nous membres de 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. 
       Preveiem actuacions per afavorir el coneixement mutu i facilitar la 

cohesió del grup. 
       Preveiem una imatge acollidora del centre. 
       Recollim la importància de l'acollida en els documents del centre.  
       Tenim mecanismes específics per acollir l'alumnat nouvingut.  

 
    Punts febles 

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

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

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

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

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



 
Institut Manolo Hugué 
 

9 

 

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

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

       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 

 
       Acompanyem les noves famílies en el coneixement de l'entorn.  
       Avaluem el funcionament del pla d'acollida i ho recollim en la 

memòria anual del centre.  
       Disposem d'estratègies concretes per facilitar l'acollida de les 

famílies en l'àmbit de l'aula.  
       Formem la comunitat escolar en destreses i coneixements per dur a 

terme una bona acollida.  
       Recollim i difonem les bones pràctiques d'acollida que el centre 

realitza.  
 

3.3 Gestió i resolució positiva dels conflictes 

 
    Punts molt forts 

 
        Disposem d'un servei de mediació escolar.  
        Impliquem les famílies en la gestió i resolució dels conflictes lleus 

dels seus fills i filles.  
 
    Punts forts 

 
       Analitzem els conflictes d'aula per tal de fomentar 

l'autoaprenentatge.  
       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.  
       Detectem els conflictes que es donen a l'aula.  
       Disposem d'estratègies concretes per implicar l'alumnat en la gestió i 

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

       Intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte.  
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       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.  
       Utilitzem la mediació per a la gestió positiva dels conflictes.  

 
    Punts febles 

 
       Disposem d'estratègies concretes per implicar el professorat en la 

gestió i resolució de conflictes en l'àmbit de l'aula.  
       Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies 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.  
       Ens coordinem amb les administracions locals per detectar, analitzar 

i donar resposta als conflictes lleus que es donen a l'entorn dels 
centres educatius.  

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

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

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

 
 
    Punts molt febles 

 
       Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i 

pràctiques sobre la gestió i la resolució de conflictes lleus.   
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4- OBJECTIUS PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 

 

Objectiu general Objectiu específic Indicadors 
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. 

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

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

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

1.4 Constituir i dinamitzar la 
comissió de convivència. 

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

convivència 

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

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 
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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. 
  
 

 Existència i difusió de protocols d’acollida de qualsevol 
membre de la comunitat escolar (alumnat, famílies, 
professorat, PAS, etc.) 

 Ús d’enquestes per valorar el grau de satisfacció del procés 
d’acollida, adreçades als diversos sectors de la comunitat 

 Relació d’activitats en el marc de l'acció tutorial per a 
l'acollida del nou alumnat  (activitats de presentació del 
centre, alumnes padrins, activitats inter-etapes, etc.) 

 Existència d’un protocol específic per a l’acollida de l’alumnat 
nouvingut i les seves famílies 

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

 Relació d’estratègies metodològiques a l’aula que 
afavoreixen la interrelació dels alumnes 

 Relació d’accions orientades a fomentar el coneixement 
mutu 

 Relació d’accions per visibilitzar les diferents cultures 
existents al centre 

 Existència d’una orientació acadèmica i professional no 
estereotipada per raons de gènere, origen o altres 
condicions personals i/o socials 

 Existència d’unes pautes d’ús de llenguatge inclusiu que 
donin el mateix protagonisme a tot l’alumnat 

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 que s’hi incorpora. 

 Existència d’un protocol d’absentisme i acompanyament a 
l’escolarització d’àmbit comunitari en coordinació amb 
l’administració local i altres serveis 
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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.  

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

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

 Existència d’un servei de mediació en el centre 
 Sectors de la comunitat escolar que participen en el servei 

de mediació 
 Nombre de casos atesos en el servei de mediació 
 Percentatge de casos atesos resolts 
 Participació en les trobades de centres mediadors 
 Col·laboració del centre amb els serveis de mediació 

comunitària 

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. 
  
 

 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 
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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 el seu representant en el consell 
escolar 

 Relació d’estratègies de projecció i comunicació externa del 
centre (revistes, webs, blocs, etc.) 
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5- ACTUACIONS PREVISTES RELATIVES A: 
 

 

1. Valors i actituds: Educar en el respecte 
 

   Actuacions 

C
E

N
T

R
E

 

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

 Aportar les experiències realitzades en el centre al voltant del respecte, 
especialment al professorat, als centres de la xarxa (seminaris de traspàs 
primària-secundària, reunions amb altres centres de l'entorn, espais virtuals, 
etc.). Recurs H2 

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

 Promoure un lideratge positiu per part del professorat per tal de facilitar el 
reconeixement de la seva autoritat moral. Recurs D2 

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

 

A
U

L
A

 

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

   Educar en l'ús responsable de les tecnologies de la informació seguint 
les orientacions del Pla TAC (Internet Segura). Recurs D3 

   Establir les mesures necessàries i els compromisos entre família i tutor 
del centre en els continguts específics addicionals de la carta de compromís 
educatiu per estimular l'educació en el respecte. Recurs H2 

   Fer ús de mètodes d'aprenentatge cooperatiu (treball d'investigació, 
ensenyament recíproc, aprenentatge entre iguals, projectes compartits, etc.) 
per potenciar el valor del respecte entre tots els membres del grup. Recurs D2 

   Realitzar activitats que desenvolupin l'autoestima entre l'alumnat. 
Recurs A4 

   Recollir en l'informe avaluatiu de les diferents àrees la valoració 
d'actituds com el respecte i la capacitat d'empatia que mostra l'alumnat amb 
els seus companys/es. Recurs C4 

   Treballar l'adquisició d'hàbits i rutines (puntualitat, respecte al torn de 
paraula, realització de feines/deures, etc.) que impliquen una mostra de 
respecte al grup. Recurs D1 

 

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.x44o6j661v2g
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.9yuza6tgk0gl
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.bd4m586uqzk0
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.txoze2c917tc
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.qhm9mtj7zx55
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.1muguoac9yiw
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.snyufogz5ozs
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.qvtizl06nd0
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.clf25lk3zcoo
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.crtjqtul926c
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.26qkc3dgpwzh
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.dpv0tscikbta
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 Col•laborar amb els mitjans d'àmbit local (ràdio, premsa, televisió) per 
fomentar valors com el respecte i difondre experiències i bones pràctiques. 
Recurs D3 

 Col•laborar amb les entitats de l'entorn per promoure accions de servei 
comunitari. Recurs D2 

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

 Impulsar amb l'administració local el desenvolupament de projectes 
comunitaris (Plans educatius d'entorn o altres projectes socioeducatius). 
Recurs C2 

 Intercanviar experiències i estratègies al voltant del respecte a l'entorn 
natural, social i cultural. Recurs B3 

 Obrir els centres a les entitats de l'entorn perquè donin a conèixer a 
l'alumnat i les famílies les seves propostes d'acció educativa. Recurs D1 

 Promoure amb l'administració local la participació de l'alumnat en el teixit 
educatiu del territori. Recurs C1 

 

 
2. Resolució de conflictes: Gestió i resolució positiva dels 
conflictes 

 

   Actuacions 

C
E

N
T

R
E

 

 Difondre les NOFC, mitjancant diferents formats, a tots els 
membres de la comunitat escolar per tal de garantir el bon 
funcionament del centre. Recurs C4 

  Incloure en eles NOFC les normes d'ús del pati i altres espais 
(passadissos, entrades i sortides del centre, etc.) així com el 
funcionament de la vigilància d'aquests espais. Recurs C5 

 Incloure en les NOFC que les mesures sancionadores vagin 
acompanyades de mesures educatives i/o d'utilitat social per al centre. 
Recurs C2 

 Intervenir amb rapidesa i fermesa davant rumors, prejudicis, 
provocacions i la utilització de llenguatge ofensiu. Recurs D4 

 Recollir en els documents de centre (PEC, PAT, PGA...) les 
estratègies de gestió positiva del conflicte que s'aplicaran davant les 
irregularitats o faltes comeses per l'alumnat que afectin la convivència. 
Recurs B1 

 Recollir en les NOFC la mediació com a estratègia de gestió de 
conflictes. Recurs C3 

https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.xb2dqkhkpklv
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.3s0zogcmmas
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.nkimaa1a61ii
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.q4pish4cyz0q
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.k1x6x6u9fqcx
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.5pxihzckkvcj
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.zat9f3n1tgw7
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.rk6yv8c4ja3x
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.v1zavgig0aju
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.apj0772pd58v
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.7m165ioulze1
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.kv5kosiy5xhy
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.wsfb7562u5c7


 
Institut Manolo Hugué 
 

17 

 

A
U

L
A

 
 Utilitzar la mediació per la gestió positiva del conflicte. Recurs H2 

 (Centre) 

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

   Donar a conèixer a l'equip docent els protocols d'intervenció 
enfront els conflictes lleus i les conductes disruptives que tenen lloc a 
l'aula. Recurs I2 

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

E
N

T
O

R
N

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

   Intercanviar experiències i estratègies al voltant de la gestió i el 
tractament dels conflictes lleus. Recurs B1 

 

 
3. Organització de centre : Acollida 

 

   Actuacions 

C
E

N
T

R
E

 

 Contemplar en la memòria anual la valoració del procés d'acollida 
realitzat durant el curs. Recurs B6 

  Contemplar l'esbarjo com un espai important de socialització i 
programar activitats per facilitar la cohesió de grup. Recurs E5 

 Disposar de diferents models d'entrevista que faciliti la recollida de 
la informació necessària per acollir els diversos membres de la 
comunitat escolar. Recurs D6 

  Dur a terme accions en els centres adscrits perquè ens coneguin 
(visites, informacions, etc.). Recurs D3 

  Elaborar dossiers per lliurar i comentar les informacions més 
importants del centre, adequant-los als diferents membres de la 
comunitat escolar (professorat, alumnat, famílies, etc.). Recurs D7 

  Elaborar un pla d'acollida que contempli l'acollida dels diferents 
membres de la comunitat escolar. Recurs B2 

  Incloure la valoració del pla d'acollida en la memòria anual, 
elaborant, si escau, propostes de millora. Recurs K2 

  Preveure el procés de reincorporació d'un alumne després d'un 
període d'absència continuat. Recurs E2 

  Recollir el grau de satisfacció del procés d'acollida de les diverses 
persones que s'incorporen al centre. Recurs K1 

  Traspassar la informació recollida de l'alumnat nou i les famílies al 
tutor/a i l'equip docent. Recurs D8 

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.9yuza6tgk0gl
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.gfnbtkguu3uv
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.biel23pxsm84
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.xfm6bqppq2kw
https://docs.google.com/document/d/15FFqrcktrTK-z6bFlnIZG8eZQuFckRMmvg_BOzHb6JU/edit#bookmark=kix.vdt523n57ucc
https://docs.google.com/document/d/15FFqrcktrTK-z6bFlnIZG8eZQuFckRMmvg_BOzHb6JU/edit#bookmark=kix.9q3cq4t6u88
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.kuo0jeli1os1
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.11papwse6cqr
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.2ls94o3g6k1o
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.vfu8rnpgzxcb
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.ktg8n6v2s33b
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.fj22kb7d2y82
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.161p5l7vjqzd
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.e2scc2ae1nt5
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.81v44y72d4hb
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.e6lcrk90rqlq
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 Establir les mesures necessàries i els compromisos entre família, 
tutor del centre i alumne (a partir del primer curs de l'educació 
secundària obligatòria o si es veu oportú, cicle superior d'educació 
primària) en els continguts específics addicionals de la carta de 
compromís educatiu per millorar l'assistència al centre. Recurs D1 

  Fer el seguiment (equip directiu, orientador/a, etc.) de la 
reincorporació escolar de l'alumne. Recurs D3 

  Realitzar reunions de traspàs d'informació i d'anàlisi del grup-
classe per a l'acompanyament dels professionals que intervindran per 
primer cop a l'aula. Recurs G2 

 Tenir una pauta per informar al professorat o professionals nous 
dels aspectes més rellevants del grup abans de la seva incorporació a 
l'aula. Recurs E1 

E
N
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 Informar dels recursos de l'entorn als professionals que 
s'incorporen al centre (centre de recursos, biblioteques, serveis socials, 
etc.). Recurs D3 

 

https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.ultobedo343i
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.cgs5a4ktoj66
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.7ne909bdrnoq
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.4b1lp1t64v8j
https://docs.google.com/document/d/1swZZAB-EXIbFRP5L121grbz49PL6Ys8ruTA49P1lnOY/edit#bookmark=kix.dgsckzahjpbf
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6- PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Acollida  Contemplar en la memòria anual la valoració del procés 
d'acollida realitzat durant el curs. Recurs B6 
  

La proposta d'actuació és el 
recurs. 

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

 Acollida  Contemplar l'esbarjo com un espai important de 
socialització i programar activitats per facilitar la cohesió 
de grup. Recurs E5 
  

Donar continuitat al Projecte 
CIATE. 

Cap d'Estudis Del 01/09/2020 al 
30/06/2020  

 Acollida  Disposar de diferents models d'entrevista que faciliti la 
recollida de la informació necessària per acollir els 
diversos membres de la comunitat escolar. Recurs D6 
  

L'ENTREVISTA INICIAL: 
UNA EINA DE 
COMUNICACIO I 
INFORMACIODocument 
el.laborat a partir del recurs 
proposat pel departament. 
Pàgines 9, 10 i 11 del link 
adjunt. El document 
s'el.laborarà d'acord amb la 
política de qualitat del 
centre.http://xtec.gencat.cat/
web/.content/alfresco/d/d/wor
kspace/SpacesStore/0058/82
f09454-0824-4678-99f3-
2fb103742b3c/ENTREVISTA
-INICIAL.pdf 

Coordinadors/es de 
cicle, Coordinació 
Pedagògica, 
Orientadores 

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

https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.kuo0jeli1os1
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.11papwse6cqr
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.2ls94o3g6k1o
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0058/82f09454-0824-4678-99f3-2fb103742b3c/ENTREVISTA-INICIAL.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0058/82f09454-0824-4678-99f3-2fb103742b3c/ENTREVISTA-INICIAL.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0058/82f09454-0824-4678-99f3-2fb103742b3c/ENTREVISTA-INICIAL.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0058/82f09454-0824-4678-99f3-2fb103742b3c/ENTREVISTA-INICIAL.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0058/82f09454-0824-4678-99f3-2fb103742b3c/ENTREVISTA-INICIAL.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0058/82f09454-0824-4678-99f3-2fb103742b3c/ENTREVISTA-INICIAL.pdf
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6- PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Acollida  Dur a terme accions en els centres adscrits perquè ens 
coneguin (visites, informacions, etc.). Recurs D3 
  

La proposta d'actuació és el 
recurs. 

comunitat educativa, 
Equip directiu 

Del 01/09/2019 al 
30/06/2020  

 Acollida  Elaborar dossiers per lliurar i comentar les informacions 
més importants del centre, adequant-los als diferents 
membres de la comunitat escolar (professorat, alumnat, 
famílies, etc.). Recurs D7 
  

La proposta d'actuació és el 
recurs. 

Equip directiu Del 01/09/2019 al 
30/06/2020  

 Acollida  Elaborar un pla d'acollida que contempli l'acollida dels 
diferents membres de la comunitat escolar. Recurs B2 
  

Redactar Pla d'acollida.  Equip directiu, 
Comissió de 
Convivència, 
Orientadores del 
Centre 

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

 Acollida  Establir les mesures necessàries i els compromisos 
entre família, tutor del centre i alumne (a partir del primer 
curs de l'educació secundària obligatòria o si es veu 
oportú, cicle superior d'educació primària) en els 
continguts específics addicionals de la carta de 
compromís educatiu per millorar l'assistència al centre. 
Recurs D1 
  

Carta de Compromís del 
centre. 

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

https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.vfu8rnpgzxcb
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.ktg8n6v2s33b
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.fj22kb7d2y82
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.ultobedo343i
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6- PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Acollida  Fer el seguiment (equip directiu, orientador/a, etc.) de la 
reincorporació escolar de l'alumne. Recurs D3 
  

Pla d'acollida de centre Tutors, Equip 
directiu, 
Orientadores del 
centre 

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

 Acollida  Incloure la valoració del pla d'acollida en la memòria 
anual, elaborant, si escau, propostes de millora. Recurs 
K2 
  

La proposta d'actuació és el 
recurs. 

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

 Acollida  Informar dels recursos de l'entorn als professionals que 
s'incorporen al centre (centre de recursos, biblioteques, 
serveis socials, etc.). Recurs D3 
  

La proposta d'actuació és el 
recurs. 

Cap d'Estudis, 
Secretari 

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

https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.cgs5a4ktoj66
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.161p5l7vjqzd
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.161p5l7vjqzd
https://docs.google.com/document/d/1swZZAB-EXIbFRP5L121grbz49PL6Ys8ruTA49P1lnOY/edit#bookmark=kix.dgsckzahjpbf
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6- PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Acollida  Preveure el procés de reincorporació d'un alumne 
després d'un període d'absència continuat. Recurs E2 
  

La proposta del Departament 
d'Educació servirà de punt de 
partida per a el.laborar les 
mesures orientades a facilitar 
la reincorporació de l'alumnat 
que, després d'un període 
d'absentisme, torna al centre 
educatiu.http://xtec.gencat.ca
t/web/.content/centres/projed
ucatiu/convivencia/recursos/r
esconflictes/documents/mesu
res-acollida-reincorporacio-
alumnat-absentista.pdf 

Comissió de 
Convivència, Equip 
directiu 

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

 Acollida  Realitzar reunions de traspàs d'informació i d'anàlisi del 
grup-classe per a l'acompanyament dels professionals 
que intervindran per primer cop a l'aula. Recurs G2 
  

Redactar Pla d'acollida del 
nou professorat i incloure els 
protocols dins del pla 
d'acollida 

Equip directiu Del 01/09/2019 al 
30/06/2020  

 Acollida  Recollir el grau de satisfacció del procés d'acollida de 
les diverses persones que s'incorporen al centre. Recurs 
K1 
  

Models d'enquestes per 
valorar l'acollida i conèixer el 
grau de satisfacció per part 
de l'alumnat, professorat, 
famílies i PAS. 

Coordinador de 
Qualitat 

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

https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.e2scc2ae1nt5
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/documents/mesures-acollida-reincorporacio-alumnat-absentista.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/documents/mesures-acollida-reincorporacio-alumnat-absentista.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/documents/mesures-acollida-reincorporacio-alumnat-absentista.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/documents/mesures-acollida-reincorporacio-alumnat-absentista.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/documents/mesures-acollida-reincorporacio-alumnat-absentista.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/documents/mesures-acollida-reincorporacio-alumnat-absentista.pdf
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.7ne909bdrnoq
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.81v44y72d4hb
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.81v44y72d4hb
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6- PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Acollida  Tenir una pauta per informar al professorat o 
professionals nous dels aspectes més rellevants del grup 
abans de la seva incorporació a l'aula. Recurs E1 
  

Redactar Pla d'acollida del 
nou professorat i incloure els 
protocols dins del pla 
d'acollida 

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

 Acollida  Traspassar la informació recollida de l'alumnat nou i les 
famílies al tutor/a i l'equip docent. Recurs D8 
  

La proposta d'actuació és el 
recurs. 

Coordinació 
pedagògica,  
Coordinadors de 
nivell, 

Del 01/09/2019 al 
30/06/2020  

 Gestió i 
resolució 
positiva 
dels 
conflictes 

Utilitzar la mediació per la gestió positiva del conflicte 
H2, H3 
 (Centre) 

Formar alumnes en mediació 
com a estratègia per a la 
gestió positiva del conflicte 

Equip de mediació, 
orientadores del 
centre 

Del 01/09/2019 al 
30/06/2020  

 Gestió i 
resolució 
positiva 
dels 
conflictes 

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

Planificar i discutir en les 
reunions d'equips docents les 
actuacions i estratègies per a 
disminuir el conflicte dins de 
l'aula. Les actuacions 
quedaran recollides a la 
memòria de final de curs. 

Coordinació 
pedagògica,  
Coordinadors de 
nivell, 

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

https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.4b1lp1t64v8j
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.e6lcrk90rqlq
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.gfnbtkguu3uv
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.gfnbtkguu3uv
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6- PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Gestió i 
resolució 
positiva 
dels 
conflictes 

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

La proposta d'actuació és el 
recurs 

comissió de 
convivència, cap 
d'estudis adjunta 

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

 Gestió i 
resolució 
positiva 
dels 
conflictes 

 Difondre les NOFC, mitjancant diferents formats, a tots 
els membres de la comunitat escolar per tal de garantir 
el bon funcionament del centre. Recurs C4 
  

Es fa difusió de les NOFC a 
la pàgina web de l'Institut. 
https://agora.xtec.cat/iesman
olohugue/wp-
content/uploads/usu9/2019/0
1/3.05.-NOF.pdfOferir un 
dossier a les famílies amb 
l'extracte de les normes 
d'organització i funcionament 
del centre. 

equip directiu, tutors 
i tutores 

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

 Gestió i 
resolució 
positiva 
dels 
conflictes 

 Donar a conèixer a l'equip docent els protocols 
d'intervenció enfront els conflictes lleus i les conductes 
disruptives que tenen lloc a l'aula. Recurs I2 
  

La proposta d'actuació és el 
recurs. 

Cap d'estudis, Cap 
d'estudis adjunta 

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

https://docs.google.com/document/d/15FFqrcktrTK-z6bFlnIZG8eZQuFckRMmvg_BOzHb6JU/edit#bookmark=kix.vdt523n57ucc
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.rk6yv8c4ja3x
https://agora.xtec.cat/iesmanolohugue/wp-content/uploads/usu9/2019/01/3.05.-NOF.pdf
https://agora.xtec.cat/iesmanolohugue/wp-content/uploads/usu9/2019/01/3.05.-NOF.pdf
https://agora.xtec.cat/iesmanolohugue/wp-content/uploads/usu9/2019/01/3.05.-NOF.pdf
https://agora.xtec.cat/iesmanolohugue/wp-content/uploads/usu9/2019/01/3.05.-NOF.pdf
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.biel23pxsm84
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6- PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Gestió i 
resolució 
positiva 
dels 
conflictes 

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

La proposta d'actuació és el 
recurs. S'utilitzarà el model 
proposat a l'addenda del 
recurs J1 per a deixar recollit 
a la carta de compromís les 
mesures i els compromisos 
entre família, tutor i centre. 
"Addenda de compromisos 
específics addicionals de la 
carta de compromís 
educatiu. Educació Primària i 
Educació Secundària 
Obligatòria".Cal adaptar el 
document com a document 
propi del centre d'acord amb 
la política de qualitat 

Coordinació 
pedagògica,  
Coordinadors de 
nivell, Coordinador 
de Qualitat 

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

 Gestió i 
resolució 
positiva 
dels 
conflictes 

 Incloure en eles NOFC les normes d'ús del pati i altres 
espais (passadissos, entrades i sortides del centre, etc.) 
així com el funcionament de la vigilància d'aquests 
espais. Recurs C5 
  

NOFC actualitzada de 
l'Institut (2019) 

Equip directiu, 
Coordinador de 
Qualitat 

Del 01/09/2019 al 
30/06/2020  

https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.xfm6bqppq2kw
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.v1zavgig0aju
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6- PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Gestió i 
resolució 
positiva 
dels 
conflictes 

 Incloure en les NOFC que les mesures sancionadores 
vagin acompanyades de mesures educatives i/o d'utilitat 
social per al centre. Recurs C2 
  

Recollit a les NOFC en el 
punt 4.3.4. Accions 
reparadores 

Equip directiu Del 01/09/2019 al 
30/06/2020  

 Gestió i 
resolució 
positiva 
dels 
conflictes 

 Intercanviar experiències i estratègies al voltant de la 
gestió i el tractament dels conflictes lleus. Recurs B1 
  

La proposta d'actuació és el 
recurs. La seva planificació 
quedarà recollida a la PGA a 
l'inici de curs i les trobades 
dutes a terme i les propostes 
de millora que se'n derivin, 
quedaran recollides en la 
memòria de final de curs per 
a poder-les implementar al l 
següent curs corresponent. 

Comissió de 
convivència, Cap 
d'estudis adjunta, 
Director 

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

 Gestió i 
resolució 
positiva 
dels 
conflictes 

 Intervenir amb rapidesa i fermesa davant rumors, 
prejudicis, provocacions i la utilització de llenguatge 
ofensiu. Recurs D4 
  

Us del recurs esmentat D4 
Diguem prou!.. (PREVENCIO 
DELS MALTRACTAMENTS 
ENTRE COMPANYS A 
L'ESCOLA) s'inclourà en el 
PAT de 1r d'ESO de l'Institut 
manolo Hugué 

Cap d'estudis 
adjunt/a, 
Orientadores del 
centre, tutors i 
tutores de 1r d'ESO 

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

https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.apj0772pd58v
https://docs.google.com/document/d/15FFqrcktrTK-z6bFlnIZG8eZQuFckRMmvg_BOzHb6JU/edit#bookmark=kix.9q3cq4t6u88
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.7m165ioulze1
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6- PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Gestió i 
resolució 
positiva 
dels 
conflictes 

 Recollir en els documents de centre (PEC, PAT, PGA...) 
les estratègies de gestió positiva del conflicte que 
s'aplicaran davant les irregularitats o faltes comeses per 
l'alumnat que afectin la convivència. Recurs B1 
  

L'equip de Mediació ofereix 
el servei de mediació formal 
al centre amb la coordinació 
del Deaprtament d'orientació. 

Orientadores del 
centre, equip 
directiu 

Del 01/09/2019 al 
30/06/2020  

 Gestió i 
resolució 
positiva 
dels 
conflictes 

 Recollir en les NOFC la mediació com a estratègia de 
gestió de conflictes. Recurs C3 
  

A les Normes d'organització i 
funcionament del centre punt 
4.3 "Mesures de promoció de 
la Convivència") s'ofereix la 
mediació com a estratègia de 
gestió de conflictes. 

Equip directiu Del 01/09/2019 al 
30/06/2020  

 Educar 
en el 
respecte 

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

Model de fitxa per fer arribar 
les bones pràctiques que en 
matèria de convivència es 
desenvolupen a l'Insitut 
Manolo Hugué. Cal adaptar 
la fitxa als Documents del 
nostre centre d'acord amb la 
política de Qualitat. 

Coordinador de 
Qualitat, Caps 
d'àmbit, professorat, 
Coordinador 
d'activitats de centre 

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

https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.kv5kosiy5xhy
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.wsfb7562u5c7
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.x44o6j661v2g
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0011/3c4e91bf-522f-40b0-bb64-217bac347b24/model-fitxa-bona-practica_pdc.doc
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6- PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Educar 
en el 
respecte 

 Aportar les experiències realitzades en el centre al 
voltant del respecte, especialment al professorat, als 
centres de la xarxa (seminaris de traspàs primària-
secundària, reunions amb altres centres de l'entorn, 
espais virtuals, etc.). Recurs H2 
  

Consensuar amb les escoles 
de primària els documents de 
Traspàs Primària-Secundària 
seguint el model proposat en 
e l'aplicació. Model de fitxa 
per fer arribar les bones 
pràctiques que en matèria de 
convivència es desenvolupen 
en els centres educatius. 

Coordinadora 
Pedagògica 

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

 Educar 
en el 
respecte 

 Col•laborar amb els mitjans d'àmbit local (ràdio, premsa, 
televisió) per fomentar valors com el respecte i difondre 
experiències i bones pràctiques. Recurs D3 
  

Impulsar la creació de Radio 
Manolo un programa de radio 
de centre, que faci difusió de 
les notícies que es generin al 
centre i de les bones 
pràctiques que en ell s'hi 
estan duent a terme 
col.laborant amb els mitjans 
d'àmbit local. Radio Caldes, 
VOtv, Revista El Calderí i 
Setmanari Montbui. 

Professorat àmbit 
Lingüístic, 
Coordinador 
d'Activitats 

Del 11/01/2021 al 
30/06/2020  

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.9yuza6tgk0gl
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0011/3c4e91bf-522f-40b0-bb64-217bac347b24/model-fitxa-bona-practica_pdc.doc
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0011/3c4e91bf-522f-40b0-bb64-217bac347b24/model-fitxa-bona-practica_pdc.doc
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.xb2dqkhkpklv
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6- PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Educar 
en el 
respecte 

 Col•laborar amb les entitats de l'entorn per promoure 
accions de servei comunitari. Recurs D2 
  

Donar continuïtat al Servei 
comunitari de l'Institut 
Manolo Hugué, recollint així 
les instruccions del 
Departament d'Educació. 

Coordinadora de 
Servei Comunitari, 
Equip directiu 

Del 01/09/2019 al 
30/06/2020  

 Educar 
en el 
respecte 

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

Impulsar la participació de 
l'alumnat mediador del nostre 
centre en les trobades de 
centres mediadors que 
organitza el Departament 
d'Educació cada curs. L'acció 
quedarà recollida en la PGA i 
en la memòria anual. 

Professorat 
d'Orientació, 
Coordinació 
Pedagògica 

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

 Educar 
en el 
respecte 

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

La proposta d'actuació és el 
recurs. Aquesta proposta 
quedarà recollida en la PGA i 
en la Memòria de final de 
curs. 

comunitat educativa, 
Comissió de 
´Convivència, Equip 
directiu 

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

https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.3s0zogcmmas
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.nkimaa1a61ii
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.1muguoac9yiw
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6- PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Educar 
en el 
respecte 

 Educar en l'ús responsable de les tecnologies de la 
informació seguint les orientacions del Pla TAC (Internet 
Segura). Recurs D3 
  

Treballar des de la Dimensió 
objectes i sistemes 
tecnològics de la vida 
quotidiana de l'àmbit 
Científico-tecnològic, 
incorporant dins del 
currículum l'educació 
responsable de les 
tecnologies de la informació i 
els riscos que un mal us pot 
comportar 

Professorat 
Tecnologies, Cap de 
Departament 
Tecnologies 

Del 01/09/2019 al 
30/06/2020  

 Educar 
en el 
respecte 

 Establir les mesures necessàries i els compromisos 
entre família i tutor del centre en els continguts 
específics addicionals de la carta de compromís educatiu 
per estimular l'educació en el respecte. Recurs H2 
  

Revisar la carta de 
compromís i valorar el recurs 
H2 com una estratègia a 
millorar el document actual.  

Coordinadora 
Pedagògia, 
Professorat 
d'Orientació i 
Coordinadors de 
nivell 

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

 Educar 
en el 
respecte 

 Fer ús de mètodes d'aprenentatge cooperatiu (treball 
d'investigació, ensenyament recíproc, aprenentatge 
entre iguals, projectes compartits, etc.) per potenciar el 
valor del respecte entre tots els membres del grup. 
Recurs D2 
  

Donar continuïtat a la 
metodologia d'aprenentatge 
entre iguals emprada a 
l'àmbit matemàtic i valorar els 
seus resultats en els propers 
cursos.  

professorat 
orientació, 
matemàtiques, 
coordinadora 
pedagògica 

Del 01/09/2019 al 
30/06/2020  

https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.snyufogz5ozs
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.qvtizl06nd0
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.clf25lk3zcoo
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Educar 
en el 
respecte 

 Impulsar amb l'administració local el desenvolupament 
de projectes comunitaris (Plans educatius d'entorn o 
altres projectes socioeducatius). Recurs C2 
  

Els Plans educatius d'entorn 
(PEE) són una proposta 
educativa que vol donar una 
resposta comunitària als 
reptes educatius on el 
Departament d'Ensenyament 
i els ajuntaments signen un 
conveni col.laboratiu amb 
l'objectiu de l'èxit educatiu i la 
cohesió social. Per 
formalitzar aquest conveni 
cal una petició de 
l'ajuntament amb el vist-i-
plau dels Serveis Territorials. 
Valorar la proposta conjunta 
amb l'Ajuntament per a 
implementar un Projecte 
d'àmbit comunitari de Salut i 
Esport i intercanvis 
lingüístics.  

director, Cap 
d'Estudis 

Del 03/02/2020 al 
31/07/2020  

https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.q4pish4cyz0q
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Educar 
en el 
respecte 

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

  

 

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

comissió de 
convivència 

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

 Educar 
en el 
respecte 

 Intercanviar experiències i estratègies al voltant del 
respecte a l'entorn natural, social i cultural. Recurs B3 
  

Promoure l'educació per a la 
sostenibilitat, d'acord amb el 
Segell d'Escola Verda que 
pretén obtenir al finalitzar el 
curs 2019-2020 el nostre 
centre 

Director, 
Coordinadora 
d'Escola Verda 

Del 01/09/2019 al 
30/06/2020  

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.bd4m586uqzk0
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/documents/valoracio-actuacions.pdf
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.k1x6x6u9fqcx
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6- PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Educar 
en el 
respecte 

 Obrir els centres a les entitats de l'entorn perquè donin a 
conèixer a l'alumnat i les famílies les seves propostes 
d'acció educativa. Recurs D1 
  

L'actuació en si és un recurs 
que ens permet donar a 
conèixer les entitats a les 
famílies i fomentar així la 
seva participació en el 
municipi, potenciant el 
sentiment de 
pertinenca.Recuperar la 
figura dels ex-alumnes, per a 
que expliquin als alumnes 
més grans de l'escola les 
seves vivències, els estudis i 
els treballs que han 
desenvolupat des que van 
deixar el centre. D'aquesta 
manera, l'escola s'apropa a 
institucions, entitats i 
empreses de l'entorn, 
(properes o llunyanes), 
donant una visió de formació 
futura i laboral al nostre 
alumnat. 

AMPA, Equip 
directiu, 
Coordinador 
d'Activitats, 
Coordinadors /es de 
cicle, bat i FP 

   

https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.5pxihzckkvcj
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6- PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Educar 
en el 
respecte 

 Promoure amb l'administració local la participació de 
l'alumnat en el teixit educatiu del territori. Recurs C1 
  

Pla Català de l'esport. Donar 
continuïtat a aquest pla en el 
si del nostre centre. La 
participació del alumnes 
queda recollida en la 
memòria anual. 

Cap d'Estudis Del 01/09/2019 al 
30/06/2020  

 Educar 
en el 
respecte 

 Promoure un lideratge positiu per part del professorat 
per tal de facilitar el reconeixement de la seva autoritat 
moral. Recurs D2 
  

Assignar al professorat novell 
durant el període de prova 
inicial, un tutor que faci 
observacions de la seva 
activitat amb l'objectiu 
d'avaluar la seva 
competència docent 
contribuint alhora a ajudar-lo 
a incorporar estratègies en 
les seves tasques diàries per 
tal de reduïr el conflicte dins 
de l'aula.  

director, caps 
d'àmbit, professorat 
escollit pel Director 

Del 01/09/2019 al 
30/06/2020  

 Educar 
en el 
respecte 

 Realitzar activitats que desenvolupin l'autoestima entre 
l'alumnat. Recurs A4 
  

Implementar a 2n i 3r d'ESO 
l' Educació socioemocional 
en el PAT del centre. 

Coordinadors/es de 
cicle, Coordinació 
Pedagògica, 
Orientadores 

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

https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.zat9f3n1tgw7
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.txoze2c917tc
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.crtjqtul926c
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6- PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Educar 
en el 
respecte 

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

 I1 Grau de satisfacció de la 
comunitat educativa en 
relació amb la convivència 
En aquest document elaborat 
pel Departament d'Educació 
s'ofereix un model de 
qüestionari amb la finalitat 
que cada sector de la 
comunitat educativa indiqui el 
seu grau de satisfacció 
envers diversos aspectes 
relacionats amb la 
convivència en els centres 
educatius (clima de centre, 
normes de convivència, 
situacions de conflicte, etc.) 
Recollir en la memòria anual 
els resultats i fixar els criteris 
d'acceptació en la propera 
PGA 2020-2021, d'acord 
amb els indicadors de 
resultats del grau de 
satisfacció de la comunitat 
educativa.  

comunitat educativa, 
Comissió de 
´Convivència, Equip 
directiu 

Del 01/10/2019 al 
30/06/2020  

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.qhm9mtj7zx55
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/documents/grau-satisfaccio.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/documents/grau-satisfaccio.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/documents/grau-satisfaccio.pdf
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6- PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Educar 
en el 
respecte 

 Recollir en l'informe avaluatiu de les diferents àrees la 
valoració d'actituds com el respecte i la capacitat 
d'empatia que mostra l'alumnat amb els seus 
companys/es. Recurs C4 
  

La proposta d'actuació és el 
recurs.Cal adaptar aquest 
recurs als documents pròpis 
del nostre centre d'acord 
amb la política de qualitat 

Equip directiu, 
Coordinador de 
Qualitat 

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

 Educar 
en el 
respecte 

 Treballar l'adquisició d'hàbits i rutines (puntualitat, 
respecte al torn de paraula, realització de feines/deures, 
etc.) que impliquen una mostra de respecte al grup. 
Recurs D1 
  

 Departament 
d'orientació, Equip 
directiu 

Del 01/09/2019 al 
30/06/2020  

 Educar 
en la 
gestió 
positiva 
dels 
conflictes 

 Animar l'alumnat a formar part de l'equip de mediació. 
Recurs E2 
  

     

 Educar 
en la 
gestió 
positiva 
dels 
conflictes 

 Fer ús d'estratègies d'aprenentatge cooperatiu (treballs 
de recerca, aprenentatge entre iguals, etc.). Recurs F1 
  

     

https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.26qkc3dgpwzh
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.dpv0tscikbta
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.jn5qghk4t2nn
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.ydjs1diz3dhj
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6- PLANIFICACIÓ 
 

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Educar 
en la 
gestió 
positiva 
dels 
conflictes 

 Formar l'alumnat en mediació escolar. Recurs E1 
  

     

Seguint les instruccions de la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, s’inclou en les NOF de l’Institut Manolo Hugué la concreció 
de protocols de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions de conflictes greument perjudicials per a la convivència en els 
seus projectes i els protocols per a la millora de la convivència . 

 

https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.338gf41dcu5k
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7- INDICADORS 

  
Objectiu específic Indicadors 

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

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

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

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

1.4 Constituir i dinamitzar la 
comissió de convivència. 
  

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

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  

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.) 
• Us d'enquestes per valorar el grau de 
satisfacció del procés d'acollida, adrecades als 
diversos sectors de la comunitat 
• Relació d'activitats en el marc de l'acció tutorial 
per a l'acollida del nou alumnat (activitats de 
presentació del centre, alumnes padrins, 
activitats inter-etapes, etc.) 
• Existència d'un protocol específic per a 
l'acollida de l'alumnat nouvingut i les seves 
famílies  
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7- INDICADORS 

  
Objectiu específic Indicadors 

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

• Relació d'estratègies metodològiques a l'aula 
que afavoreixen la interrelació dels alumnes 
• Relació d'accions orientades a fomentar el 
coneixement mutu 
• Relació d'accions per visibilitzar les diferents 
cultures existents al centre 
• Existència d'una orientació acadèmica i 
professional no estereotipada per raons de 
gènere, origen o altres condicions personals i/o 
socials 
• Existència d'unes pautes d'ús de llenguatge 
inclusiu que donin el mateix protagonisme a tot 
l'alumnat 
  

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

•Index d'absentisme 
•Index d'abandonament escolar 
•Existència d'un protocol de centre de prevenció, 
detecció i intervenció sobre absentisme amb 
actuacions específiques per a l'alumnat que s'hi 
incorpora 
• Existència d'un protocol d'absentisme i 
acompanyament a l'escolarització d'àmbit 
comunitari en coordinació amb l'administració 
local i altres serveis 
  

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

• Relació d'actuacions de sensibilització portades 
a terme en el centre 
  

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

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

  
Objectiu específic Indicadors 

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 el seu 
representant en el consell escolar 
• Relació d'estratègies de projecció i 
comunicació externa del centre (revistes, webs, 
blocs, etc.) 
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8. PROTOCOLS DE PREVENCIÓ, DETECCIÓ I 
INTERVENCIÓ 
 

El Projecte de Convivència del centre recull els protocols de prevenció, detecció i 
intervenció enfront situacions de conflictes greument perjudicials per a la 
convivència del Departament d’Educació. 
 

Enllaços: 
 

● Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront 
l’assetjament escolar a persones LGBTI9 

● 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 
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