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1.Justificació 

L'article 30.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, exposa que tots els membres de la 
comunitat escolar tenen el dret a conviure en un bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb la 
seva actitud i conducta, en tot moment i en tots els àmbits de l'activitat del centre. En aquest 
sentit, la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix que tots els centres han 
d'elaborar un Pla de Convivència en el marc del seu projecte educatiu. 

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 en el marc del Projecte Educatiu de Centre, 
determina que el Projecte de Convivència s’ha d’implementar en els centres vinculats al Servei 
d'Educació de Catalunya que imparteixin ensenyaments d'educació infantil, educació primària, 
educació secundària obligatòria i ensenyaments post obligatoris. 

El Projecte de Convivència reflecteix les accions que els centres educatius desenvolupen per 
capacitar tot l'alumnat i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels 
conflictes. 

El centre disposa d’una Comissió de Convivència que té, entre les seves funcions, col·laborar en la 
planificació, l'aplicació i el seguiment del Projecte de Convivència. 

El seguiment i l’avaluació del Projecte de Convivència correspon a la direcció del centre, amb la 
col·laboració de la Comissió de Convivència, el Claustre i el suport del Consell Escolar. 

Per a l’elaboració del present document, la Comissió de Convivència de l’Institut Esteve Albert s’ha 
basat en la “Guia per a l’elaboració del projecte de convivència”, així com en l’aplicació informàtica 
que el Departament d’Educació ha posat a disposició de tots els centres educatius. 

2.Contextualització 

Per a l’elaboració del Projecte de Convivència, es fa necessària una concreció de la contextualització 
del centre per tal d’incloure’n els trets més destacats l’entorn en relació als factors que poden 
incidir en la convivència. 

L’Institut Esteve Albert es va posar en funcionament el setembre de 2008 en un edifici modular 
provisional ubicat al Camí del Padró. El 2015 es va inaugurar l’edifici actual a l’Avinguda Sot del 
Camp, al sector de mar de la població de Sant Vicenç de Montalt, al costat de l’Escola de primària 
Sot del Camp i del Parc dels Germans Gabrielistes. 

Sant Vicenç de Montalt és una població de la comarca del Maresme, situada a la província de 
Barcelona, i limita amb Arenys de Munt, Arenys de Mar, Caldes d’Estrac i Sant Andreu de 
Llavaneres. Segons l’IDESCAT, l’Institut d’Estadística de Catalunya, Sant Vicenç de Montalt té una 
població de 6.372 habitants (dades del 2018). Aproximadament el 68% de l’alumnat actual de 
l’Institut Esteve Albert resideix a Sant Vicenç de Montalt; el 23,5%, a Caldes d’Estrac; i el 8,5%, a 
altres poblacions properes, com Arenys de Mar, Arenys de Munt, Llavaneres i Mataró. 

https://www.idescat.cat/emex/?id=082649&utm_campaign=cercador&utm_medium=sugg&utm_source=Idescat&utm_term=sant%20vicen%C3%A7%20de%20montalt&utm_content=emex
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En relació a la convivència, el nostre centre presenta, en general, pocs conflictes derivats de 
conductes greument perjudicials. Podem afirmar que el clima escolar és bo, malgrat que les noves 
tecnologies i les xarxes socials han incrementat les situacions generadores de problemes. 

Amb l’objectiu de fomentar un bon clima escolar, facilitar la prevenció, la detecció i la intervenció 
de conflictes relacionats amb la convivència, el centre disposa de diversos recursos i eines que 
permeten la intervenció a l’aula, al centre i a l’entorn. Cal destacar el Servei de Mediació Escolar, la 
Comissió de Resolució de Conflictes, la Comissió de Convivència i la figura d’una Integradora Social. 

La implementació de la cotutoria es realitza en tots els nivells educatius i esdevé fonamental per al 
seguiment de l’alumnat i per a la comunicació amb les famílies. 

L’alumnat té un tutor de grup, que en coneix la dinàmica interna i la relació amb les altres classes, i 
un tutor personal, que actua com a referent i que supervisa, assessora, orienta i acompanya 
cadascun dels alumnes en el seu procés personal, escolar, acadèmic i professional. 

3.Diagnosi 

S’ha realitzat una diagnosi sobre la situació de la convivència en el centre, que permet determinar 
tant els punts forts i febles com les necessitats en matèria de convivència. Dels resultats obtinguts, 
destaquem els següents: 

3.1 Valors i actituds 

 PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

C
O

ED
U

C
A

C
IÓ

 

 Ens coordinem amb les administracions 
locals per dur a terme actuacions concretes 
per fomentar els valors de la igualtat de 
gènere i de les relacions igualitàries en 
general. 

 Promovem la participació i la relació de tot 
l'alumnat de manera igualitària i lliure 
d'estereotips. 

 Estratègies per implicar les famílies en la 
necessitat del treball en la coeducació i en 
la prevenció de la violència masclista. 

ED
U

C
A

C
IÓ

 

IN
TE

R
C

U
LT

U
R

A
L 

 Plantegem el currículum de les diferents 
àrees i matèries des d'una perspectiva 
intercultural. 

 Promovem la inclusió a l'aula de tot 
l'alumnat. 

 Coneixement i participació en xarxes de 
centres que promouen els valors de 
l'educació intercultural. 

ED
U

C
A

C
IÓ

 P
ER

 

LA
 P

A
U

 

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

 Utilitzem estratègies i metodologies que 
afavoreixen els valors de la convivència. 

 Coordinació amb les entitats esportives, 
culturals i de lleure de l'entorn escolar per 
promoure l'educació per la pau. 
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ED
U

C
A

C
IÓ

 

SO
C

IO
EM

O
C

IO
N

A
L 

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

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

 Major sensibilització del claustre sobre la 
importància de l'educació socioemocional 
en els processos educatius. 

ED
U

C
A

R
 E

N
 

EL
 R

ES
P

EC
TE

 

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

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

 Coordinació amb les entitats de l'entorn per 
promoure el respecte. 

G
ES

TI
Ó

 P
O

SI
TI

V
A

 

D
EL

S 
C

O
N

FL
IC

TE
S  Impliquem les famílies en l'educació en la 

gestió positiva dels conflictes dels seus fills 
i filles. 

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

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

ED
U

C
A

R
 E

N
 L

’E
SF

O
R

Ç
 

I L
A

 

R
ES

P
O

N
SA

B
IL

IT
A

T  Desenvolupem, en el marc de l'acció 
tutorial, mesures, estratègies i actuacions 
per educar l'alumnat en l'esforç i la 
responsabilitat. 

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

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

IN
C

LU
SI

Ó
  Disposem de materials i recursos que 

facilitin l'atenció a la diversitat. 

 Valorem i integrem tots els membres de la 
comunitat. 

 Formació del professorat en hàbits i 
estratègies que potenciïn l'educació 
inclusiva. 

 Difusió de les bones pràctiques realitzades al 
voltant de l'educació inclusiva. 
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3.2 Resolució de conflictes 

 

  

 PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

A
B

ST
EN

TI
SM

E 

 Disposem de mecanismes àgils i eficaços 
per a la detecció i registre de les faltes 
d'assistència a classe. 

 Ens coordinem amb les administracions 
locals per dur a terme actuacions concretes 
que combaten l’absentisme. 

 Més mecanismes per a la prevenció de 
l’absentisme. 

C
O

N
FL

IC
TE

S 
G

R
EU

S 

 Analitzem i fem un seguiment dels casos de 
conflictes greus per facilitar un procés 
d'autoaprenentatge en el centre. 

 Desenvolupem estratègies per detectar 
qualsevol fet susceptible de ser considerat 
com a conflicte greu. 

 Intervenim de forma ràpida i efectiva 
davant qualsevol conflicte greu. 

 Recollim en les NOFC una normativa clara i 
eficient referent a les faltes greument 
perjudicials per a la convivència en el 
centre. 

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

 Recollida i divulgació de les bones 
pràctiques en relació a la gestió i resolució 
de casos de conflictes greus. 

G
ES

TI
Ó

 I 
R

ES
O

LU
C

IÓ
 

P
O

SI
TI

V
A

 D
EL

S 

C
O

N
FL

IC
TE

S 

 Disposem d'un servei de mediació escolar. 

 Intervenim de forma ràpida i efectiva 
davant qualsevol conflicte. 

 Formació de la comunitat educativa en 
tècniques i destreses de gestió i resolució 
positiva de conflictes. 
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3.3 Organització de centre 

4.Objectius generals i específics 

D’acord amb el Projecte Educatiu de Centre, els objectius generals del Projecte de Convivència del 
Departament d’Ensenyament i les necessitats detectades, s’han formulat els següents objectius 
específics: 

  

 PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

A
C

O
LL

ID
A

  Tenim mecanismes específics per acollir 
l'alumnat nouvingut. 

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

 Potenciació de les xarxes de suport entre 
iguals per facilitar l'acollida i la integració. 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
 

 Disposem d'espais i canals de comunicació 
adreçats a les famílies. 

 Fem de l'acció tutorial del grup un espai de 
comunicació de l'alumnat basat en el 
respecte i l'assertivitat. 

 Reunions més efectives i d’aprenentatge 
organitzatiu. 

ES
TR

U
C

TU
R

A
 I 

G
ES

TI
Ó

 D
E 

R
EC

U
R

SO
S 

 Organitzem l'aula en funció de l'alumnat. 

 Treballem les rutines organitzatives i 
convencionals a l'aula. 

 Extensió entre els docents d’estratègies 
d’organització. 

 Disposició d’espais reals i virtuals (TIC) per 
potenciar la participació entre els diferents 
sectors de la comunitat educativa i els 
agents educatius de l’entorn. 

N
O

R
M

A
 

 Eduquem en el sentit de la norma. 

 Establim un protocol de difusió i aplicació 
de les normes de convivència en el centre i 
les conseqüències del seu incompliment. 

 Elaboració de les normes d'aula amb 
l'alumnat. 

 Valoració i revisió periòdica de les normes 
d'aula. 

P
A

R
TI

C
IP

A
C

IÓ
 

 Estimulem la participació de l'alumnat en 
el seu propi procés educatiu com, per 
exemple, en el seguiment i en l'avaluació 
de les activitats a l'aula. 

 Avaluació del funcionament de la 
participació i inclusió dels resultats en la 
memòria anual del centre. 

 Propostes d’actuació específiques que 
fomentin la participació del professorat, PAS 
i professionals d’atenció educativa en el 
centre. 
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OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECÍFICS 

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

1.1 Elaborar una enquesta participativa sobre la situació de la 
convivència en el centre 

1.2 Constituir i dinamitzar la comissió de convivència. 

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

2.1 Potenciar les competències socioemocionals. 

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

2.3 Educar infants i joves en el desenvolupament d'uns valors 
instrumentals (respecte, 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 la incorporació òptima dels nous membres de la 
comunitat escolar. 

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

3.4 Potenciar l'educació intercultural. 

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

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

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

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

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

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

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

5.3 Afavorir els canals de comunicació del centre educatiu com 
a elements facilitadors de la convivència i el clima escolar. 
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5.Actuacions previstes 

Per aconseguir els objectius específics, s’han concretat diverses mesures de prevenció, detecció i 
intervenció educatives. 

Les accions proposades són abordades des de tres nivells diferents: valors i actituds, resolució de 
conflictes i marc organitzatiu. 

Així mateix, aquestes accions estan adreçades a la millora de la convivència en tres àmbits 
diferents, aula, centre i entorn, en el benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits 
d'intervenció afavoreix la transferència d'aprenentatges, valors, actituds i hàbits relacionals. 

5.1 Valors i actituds 

5.1.1 Coeducació 

ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ 

C
e

n
tr

e 

Analitzar les actuacions realitzades en l'àmbit de la coeducació 
en el centre i fer-ne el retorn al professorat com a punt de 
partida del debat i la reflexió.  

La proposta d'actuació és 
el recurs. 

Responsable de 
coeducació 

Tercer trimestre 

Compartir la necessitat de treballar en la prevenció de la 
violència, la identitat i l’expressió de gènere i l’orientació 
afectivosexual.  

Exposició de treballs i 
tallers impartits per la TIS. 

Equip 
directiu/TIS 

A l’inici de curs 

A
u

la
 

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 a garantir el respecte a la 
diferència i a l'orientació sexual.  

Dossier del Departament 
d’Ensenyament amb 
orientacions i models per a 
l’elaboració dels 
continguts específics 
addicionals de la carta de 
compromís educatiu. 

Equip directiu A l’inici de curs  

En
to

rn
 Col·laborar en l'elaboració i desenvolupament de projectes que 

fomentin la igualtat d'oportunitats, el respecte a la diferència i la 
prevenció de la violència masclista i per motius d'orientació 
afectivosexual, identitat i expressió de gènere. 

La proposta d'actuació és 
el recurs. 

Responsable 
coeducació /TIS 

Tot el curs 

La coeducació és l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats i individualitats dels infants i dels adolescents, 
independentment del seu sexe, orientació afectivosexual,  identitat o expressió de gènere, potenciant així la igualtat real d’oportunitats. 

 

5.1.2 Educació intercultural i inclusió 

ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ 

C
e

n
tr

e 

Garantir que tots els dispositius específics que té el centre (aula 
d'acollida, unitat de suport a l'educació especial, unitat 
d'adaptació curricular, grups de diversitat, suport lingüístic i 
social...) es dissenyin des d'una òptica inclusiva i intercultural. 

La proposta d’actuació és 
el recurs. 

Equip directiu 
Claustre 

Tot el curs 

Incloure en el Pla de formació de centre actuacions formatives 
relacionades amb l'atenció a la diversitat i la inclusió. 

Oferta formativa “Atenció 
a la diversitat i la inclusió”. 

Equip directiu Segon trimestre 

A
u

la
 Utilitzar els recursos i orientacions del web Família i Escola. 

Junts x l'Educació referents a l'educació en valors i orientar-ne 
l'ús. 

Família i Escola. Junts per 
l’educació: “ Educació en 
valors”. 

Claustre Tot el curs 
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En
to

rn
 

Garantir que les famílies nouvingudes coneguin el funcionament 
del centre i del sistema educatiu català. 

Alumnat nouvingut. 
Informació per a les 
famílies. 

Tutor personal 
En el moment de 
l’arribada al 
centre. 

Col·laborar amb els centres de l'entorn en l'elaboració i 
desenvolupament de projectes (de caire artístic, musical, cívic, 
etc.) que fomentin la inclusió, la igualtat d'oportunitats i el 
respecte a la diversitat. 

Activitats compartides 
amb els ajuntaments de 
Caldes d’Estrac i Sant 
Vicenç de Montalt. 

Coeducació/TIS Tot el curs 

L’Educació intercultural té com a finalitat última la igualtat en drets, deures i oportunitats de totes les persones i el dret a la diferència en un marc 
de valors convivencials compartits, tot promovent espais de relació i inclusió.  

L’educació inclusiva és aquella que ofereix a tots els infants i joves altes expectatives d’èxit educatiu, independentment de les seves 
característiques, necessitats o discapacitats, i l'oportunitat de créixer i aprendre conjuntament compartint experiències i situacions 
d’aprenentatge. 

 

5.1.3 Educació per la pau 

ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ 

C
e

n
tr

e Incloure en la memòria anual la valoració de les actuacions 
realitzades per promoure l'educació per la pau i elaborar, si 
s’escauen, propostes de millora. 

Document de la “Valoració 
de les actuacions” elaborat 
pel Departament 
d’Educació. 

Equip directiu 

Comissió de 
festes 

Comissió de 
convivència 

Final de curs 

A
u

la
 

Assegurar-nos que els materials educatius utilitzats estan 
impregnats de valors que fonamentin una cultura de pau. 

La proposta d’actuació és 
el recurs 

Claustre Tot el curs 

Planificar i seqüenciar els continguts de l'educació per a la pau i 
sobre els drets humans en el PAT 

Educació en drets humans 
(web d’Amnistia 
Internacional: Unitats 
didàctiques Al-Educa).  

Coordinador/a 
de nivell 

Tot el curs 

En
to

rn
 

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

Programa amb els 
ajuntaments de la zona. 

Responsable de 
coeducació/TIS 

Tot el curs 

L’educació per la pau té com a objectiu fomentar una cultura de pau i no-violència, juntament amb els valors que fan possible preservar i millorar 
la vida de totes les persones. 

 

5.1.4 Educació socioemocional 

ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ 

C
e

n
tr

e Programar actuacions específiques de sensibilització sobre 
educació socioemocional en claustres, reunions informatives, 
comissions mixtes, etc. 

Materials de la web de 
l’ICE de la Universitat de 
Barcelona.  

Equip directiu Tot el curs 

A
u

la
 

Vetllar perquè les situacions de canvi de classe o d'activitat es 
facin de manera ordenada i relaxada. 

Música per als canvis de 
classe. 

Claustre, tutors 
de grup 

Tot el curs 

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 actituds personals adequades que ajudaran a establir i a mantenir bones 
relacions amb els altres i a viure en societat. 

 

5.1.5 Educar en el respecte, l’esforç i la responsabilitat 

ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ 

C
e

n
tr

e 

Seguir les instruccions establertes pel Departament d'Educació 
per fer difusió de les bones pràctiques que el centre realitza. 

La proposta d’actuació és 
el recurs. 

Professorat de 
CEV 

Tot el curs 
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A
u

la
 

Educar l'alumnat en el coneixement i l'expressió de les emocions 
pròpies. 

Material de la matèria 
optativa “Educació 
emocional”. 

Coordinadors/es 
de nivell 

Tot el curs 

Acompanyar l'alumnat en el reconeixement dels seus límits i 
capacitats. 

La proposta d’actuació és 
el recurs. 

Claustre Tot el curs 

En
to

rn
 

Col·laborar amb les entitats de l'entorn per promoure accions de 
servei comunitari. 

Programa Escoles del Banc 
d’Aliments. 

Coeducació 
Primer/segon 
trimestre 

El respecte s’entén com l’actitud de reconeixement dels drets de les persones i la valoració de la seva identitat, opinió i manera de pensar, i 
constitueix el principi bàsic per viure i conviure en  societat. 

L’esforç és la capacitat que tenim de treballar durant un temps continuat per aconseguir uns objectius determinats. 

Entenem per responsabilitat la capacitat de dur a terme els compromisos adquirits i d’assumir les conseqüències dels propis actes. 

 

5.1.6 Educar en la gestió positiva dels conflictes 

ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ 

C
e

n
tr

e 

Analitzar els conflictes que es donen al centre i fer-ne el retorn al 
professorat com a punt de partida del debat i de la reflexió per 
valorar i millorar l'educació en la gestió positiva dels conflictes. 

La proposta d’actuació és 
el recurs. 

Comissió de 
resolució de 
conflictes. 

Tot el curs 

Programar tallers o sessions de formació específiques adreçades a 
l'alumnat per a la prevenció de la violència entre iguals, el 
maltractament, l'assetjament, el consum i la dependència de 
tòxics, etc. 

La proposta d’actuació és 
el recurs. 

Coordinadora 
pedagògica 

Tot el curs 

A
u

la
 

Dur un registre sistemàtic dels conflictes de l'aula (freqüència, 
tipologia, franja horària, matèria... ), de les circumstàncies (espai, 
hora, situació personal, etc.) i de les actuacions per a la seva gestió. 

Programa informàtic. Claustre Tot el curs 

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

Xtec. Orientacions i 
recursos en l’apartat 
Projecte de Convivència_ 
Norma. 

Tutor/a de grup. Primer trimestre 

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

Sociograma  
Equip docent. 
Orientació 

Segon trimestre 

L’educació en la gestió positiva dels conflictes té com a objectiu primordial 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 factors violents. 

5.2 Resolució de conflictes 

5.2.1 Absentisme 

ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ 

C
e

n
tr

e 

Disposar d'indicadors que permetin a la comunitat escolar 
identificar l'alumnat amb factors de risc d'absentisme. 

Indicadors proposat pel 
Departament d’Educació . 

Claustre Tot el curs 

Realitzar actuacions d'acompanyament i suport a l'alumnat amb 
factors de risc i a les seves famílies (seguiment individual, 
entrevistes periòdiques, etc.). 

Tutories personalitzades Tutor/a personal Tot el curs 

A
u

la
 

Fer un seguiment i acompanyament molt acurat de l'alumnat amb 
risc mitjançant la tutoria individualitzada. 

La proposta d’actuació és 
el recurs. 

Tutor/a personal Tot el curs 

Donar a conèixer a l'alumnat les Normes d'organització i 
funcionament de centre (NOFC) i les conseqüències previstes pel 
seu incompliment. 

Plana web del centre 
Moodle del centre 

Tutor/a de grup Inici de curs 



Generalitat  de Catalunya                                                                              PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 

Departament d’Educació 
Institut Esteve Albert 

 

 
10 

En
to

rn
 Dur a terme un seguiment i una orientació molt pautada dels 

casos de risc d'absentisme en la transició entre les diferents 
etapes educatives (primària-secundària, secundària ensenyaments 
postobligatoris o programes de formació i inserció). 

Document del 
Departament 
d’Ensenyament per a la 
recollida d’informació de 
traspàs. 

Coordinadora 
pedagògica 
/Orientadora 

Inici de curs 

L’absentisme és l’absència reiterada i no justificada, dins l’horari escolar, d’alumnat en edat d’escolarització obligatòria en el centre educatiu on 
està matriculat. 

 

5.2.2 Conflictes greus 

ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ 

C
e

n
tr

e 

Seguir les instruccions establertes pel Departament 
d'Ensenyament per fer difusió de les bones pràctiques que el 
centre realitza. 

Xtec. Orientacions i fitxes 
per fer arribar les bones 
pràctiques en matèria de 
convivència. 

Equip directiu 
Comissió de 
convivència 

Tercer trimestre 

Divulgar entre la comunitat escolar cursos de formació sobre 
situacions de risc (consum de drogues i alcohol, violència 
masclista, Internet segura, etc.). 

Tallers sobre seguretat 
vial, violència masclista, 
internet segura...). 

Coordinadora 
pedagògica 
Coordinadors/es 
de nivell 
Coordinador 
d’activitats 

Tot el curs 

A
u

la
 

Utilitzar pautes d'observació amb indicadors per a la detecció de 
situacions de conflicte (assetjament, ciberassetjament, 
maltractament, NGJOV, etc.), recollits en els protocols per a la 
millora de la convivència. 

Protocols de millora de la 
convivència del 
Departament 
d’Ensenyament. 

Claustre Tot el curs 

Implicar en la resolució de conflictes greus l'alumnat afectat (fitxes 
de reflexió, proposta de pràctiques reparadores i restauratives un 
cop aplicada la mesura correctora o sanció). 

Fitxes de reflexió, material 
sobre pràctiques 
restauratives del 
departament d’orientació. 

Comissió de 
convivència 
Tutor/a personal 

Tot el curs 

En
to

rn
 

Col·laborar amb les entitats de l'entorn per detectar situacions de 
conflicte (assetjament, ciberassetjament, maltractament, NGJOV, 
etc.). 

La proposta d’actuació és 
el recurs. 

Claustre Tot el curs 

Els conflictes greus són aquelles conductes tipificades en l’article 37 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació; entre d’altres, indisciplina, 
injúries, amenaces, agressions i vexacions personals, danys materials i patrimonials, alteració injustificada i greu de les activitats del centre, 
possessió de mitjans o substàncies perjudicials per a la salut, etc. Aquestes conductes s’han de considerar especialment greus quan impliquin 
discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats. 

 

5.2.3 Gestió i resolució positiva dels conflictes 

ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ 

C
e

n
tr

e Oferir, en el marc del Pla de formació de centre, formació al 
professorat i, si escau, a les famílies, al PAS i a l'alumnat, sobre 
mediació escolar. 

PFZ: “Programa de 
Mediació Escolar”  

Coordinadora 
pedagògica 

Segon trimestre 

A
u

la
 

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 de l'educació secundària en el procés educatiu. 

Orientacions per a 
l’elaboració de la carta de 
compromís educatiu del 
Departament 
d’Ensenyament. 

Directora Inici de curs  

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 de 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. 

 

  



Generalitat  de Catalunya                                                                              PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 

Departament d’Educació 
Institut Esteve Albert 

 

 
11 

5.3 Organització de centre 

5.3.1  Acollida 

ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ 

C
e

n
tr

e Seguir les instruccions establertes pel Departament 
d'Ensenyament per fer difusió de les bones pràctiques que el 
centre realitza. 

La proposta d’actuació 
és el recurs. 

Coordinadora LIC Tot el curs 

A
u

la
 

Disposar d'un repertori de recursos didàctics per atendre l'alumnat 
nou. 

Activitats curriculars. 
Edu 365.cat 

Coordinadora LIC Tot el curs  

Establir un company guia dels nous alumnes per facilitar la seva 
acollida. 

La proposta d’actuació 
és el recurs. 

Tutor/a de grup 
En el moment de 
l’acollida 

En
to

rn
 

Utilitzar les orientacions que aporta l'aplicació informàtica Escola i 
Família per facilitar l'acollida de les noves famílies a l'entorn del 
centre. 

Aplicació informàtica 
“Escola i Família. Junts 
per l’Educació” del 
Departament 
d’Educació. 

Responsable 
d’acollida 

Tutor/a personal 

En el moment de 
l’acollida 

L’acollida és el conjunt sistemàtic d’actituds i actuacions que el centre educatiu posa en funcionament per acompanyar els nous membres de la 
comunitat escolar, o els 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. 

 

5.3.2 Comunicació 

ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ 

C
e

n
tr

e 

Fer de la pàgina web un element de difusió i comunicació de les 
bones pràctiques i dels aspectes més rellevants del centre. 

La proposta d’actuació 
és el recurs.  

Coordinador web Tot el curs 

Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la comunitat 
escolar sobre els sistemes d'informació i comunicació del centre. 

Enquestes de valoració 
Comissió de 
convivència 

Tercer trimestre 

A
u

la
 

Fomentar la tutoria entre iguals per facilitar la comunicació amb 
alumnat nouvingut o amb altres necessitats. 

Programa de tutoria 
entre iguals en què els 
alumnes de 3r d’ESO 
acompanyen l’alumnat 
de 1r en la seva 
incorporació al centre. 

Equip directiu Tot el curs 

Entenem per comunicació, en general, el fet d’intercanviar informació. 

En el marc del projecte de convivència i des d’una perspectiva organitzativa, la comunicació permet estar informats i establir vincles per evitar 
situacions de malentesos i confusions. 

 

5.3.3 Estructura i gestió de recursos 

ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ 

C
e

n
tr

e 

Potenciar la figura del tutor i de l'equip docent com a elements 
clau en el procés de formació de l'alumnat. 

La proposta d’actuació 
és el recurs. 

Equip directiu Tot el curs 

Fer de la Comissió de Convivència un òrgan de diagnosi i anàlisi del 
clima del centre que proposa intervencions i fa la valoració de les 
actuacions dutes a terme. 

La proposta d’actuació 
és el recurs. 

Comissió de 
Convivència 

Tot el curs 

A
u

la
 

Incloure en les reunions d'equip docent qüestions relatives a 
l'organització i gestió d'aula. 

La proposta d’actuació 
és el recurs. 

Tutor/a de grup Tot el curs 

En
to

rn
 

Afavorir l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) 
de manera efectiva en la comunicació amb els agents educatius de 
l'entorn: bases de dades, comunicació virtual, treball en xarxa. 

Pàgina web del centre 

Twitter 

Clickedu 

Coordinador web Tot el curs 
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Entenem per estructura de centre l’organització que afavoreix la planificació, la coordinació i el seguiment de les activitats previstes per a la 
consecució de determinats objectius. Aquesta estructura de centre ha de facilitar la participació i la presa de decisions de tota la comunicació 
escolar. 

Entenem per gestió de recursos la implementació eficient i eficaç dels recursos humans i materials del centre educatiu orientats a assolir uns 
objectius determinats. 

 

5.3.4 Norma 

ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ 

C
e

n
tr

e 

Seguir les instruccions establertes pel Departament d'Educació per 
fer difusió de les bones pràctiques que el centre realitza. 

Xtec. Orientacions i 
model de fitxa per fer 
arribar les bones 
pràctiques. 

Equip directiu Tercer trimestre 

A
u

la
 

Incidir en els deures o responsabilitats per garantir els drets de 
tothom recollits en les NOFC. 

La proposta d’actuació 
és el recurs. 

Claustre Tot el curs 

Responsabilitzar l'alumnat, i en especial els delegats, en el 
compliment de la norma. 

La proposta d’actuació 
és el recurs. 

Tutor/a de grup 
Primer trimestre, 
extensible a tot el 
curs 

En
to

rn
 

Donar a conèixer a les famílies les Normes d'organització i 
funcionament de centre (NOFC). 

Plana web del centre 

Moodle del centre 

Coordinador 
web 

Tot el curs 

La norma és l'instrument regulador de la convivència que té com a finalitat garantir els drets i els deures de tothom. 

 

5.3.5 Participació 

ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLES TEMPORITZACIÓ 

C
e

n
tr

e 

Estimular la participació del centre en programes o projectes 
educatius internacionals (Erasmus+, etc.) 

La proposta d’actuació 
és el recurs. 

Equip directiu 

Coordinador 
Erasmus+ 

Inici de curs 

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

Enquestes de satisfacció Equip directiu Tercer trimestre 

En
to

rn
 

Convidar agents educatius de l'entorn a participar en les activitats 
formatives del centre. 

La proposta d’actuació 
és el recurs. 

Caps de 
departament 

Tot el curs 

En l’àmbit educatiu participar vol dir, sobretot, ser protagonista del propi procés educatiu. 

6. Avaluació 

Per permetre conèixer el grau d’assoliment dels objectius específics abans esmentats, s’han formulat els 
següents indicadors d’avaluació : 

Objectiu general Objectiu específic Responsable Indicadors 

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

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

Comissió de 
Convivència /Equip 
directiu 

1.1.1 Nombre d’enquestes 
realitzades a la comunitat educativa 

Comissió de 
Convivència /Equip 
directiu 

1.1.2 Resultats de l’enquesta sobre la 
situació de la convivència en el 
centre. 
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comunitat 
escolar. 1.2 Constituir i dinamitzar la 

comissió de convivència. 
Cap d’Estudis  

1.2.1 Nombre de 
reunions/periodicitat de la comissió 
de convivència. 

Objectiu general Objectiu específic Responsable Indicadors 

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

2.1 Potenciar les 
competències 
socioemocionals. 

Coordinadors/es 
de nivell 

2.1.1 Relació d’estratègies de les 
actuacions per desenvolupar les 
competències socioemocionals de 
l'alumnat. 

Coordinadora 
pedagògica 

2.1.2 Nombre i relació de cursos de 
formació del professorat en els quals 
es desenvolupen accions per formar 
en competència socioemocional. 

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

Coordinador/a de 
nivell 

2.2.1 Inclusió en el Pla d'acció 
tutorial d'actuacions per treballar la 
gestió positiva dels conflictes.  

Comissió de 
Convivència 

2.2.2 Relació d'estratègies del 
centre que afavoreixen la gestió 
positiva dels conflictes (servei de 
mediació, tutoria compartida, 
pràctiques restauratives, etc.) 

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

Coordinador/a de 
nivell 

2.3.1 Relació d'actuacions 
orientades a l'educació en valors 

Coordinador/a de 
nivell 

2.3.2 Relació d'actuacions que 
promouen l'ajuda entre iguals en el 
centre. 

2. 4 Potenciar la 
competència social i 
ciutadana de l'alumnat. 

Coordinador/a de 
nivell 

2.4.1 Inclusió en l'acció tutorial 
d'accions orientades a potenciar 
l'anàlisi crítica i la presa de 
decisions. 

Coordinador/a de 
3r d’ESO 

2.4.2 Nombre d'alumnes que 
realitza Servei Comunitari. 

Objectiu general Objectiu específic Responsable Indicadors 

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. 

Coordinadora LIC 

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

Coordinadora LIC 

3.1.2 Ús d'enquestes per valorar el 
grau de satisfacció del procés 
d'acollida, adreçades als diversos 
sectors de la comunitat. 
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Coordinador/a de 
nivell Coordinadora 
LIC 

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

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

Coordinador/a de 
nivell 

3.2.1 Relació d'accions orientades a 
fomentar el coneixement mutu. 

Responsable de 
coeducació 

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

3.3 Potenciar l'educació 
intercultural. 

Responsable de 
coeducació 

3.3.1 Relació d'accions per visibilitat 
la diversitat existent al centre. 

3.4 Prevenir l'absentisme i 
facilitar la reincorporació de 
l'alumnat absentista. 

Cap d’Estudis 3.4.1 Índex d'absentisme 

Cap d’Estudis 3.4.2 Índex d'abandonament escolar 

Objectiu general Objectiu específic Responsable Indicadors 

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. 

Comissió de 
convivència 

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

Cap d’Estudis 

4.1.2 Nombre d’expedients 
oberts/tancats relacionats amb els 
protocols per a la millora de la 
convivència 

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

TIS 
4.2.1 Nombre de casos atesos en el 
servei de mediació. 

TIS 
4.2.2 Percentatge de casos atesos 
en el servei de mediació resolts 

TIS 
4.2.3 Número de demandes en la 
bústia de mediació. 

Objectiu general Objectiu específic Responsables Indicadors 

5. Fomentar 
una cultura de 
la pau i la no-
violència, 
juntament amb 
els valors que 
fan possible 

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

Responsable de 
coeducació 

5.1.1 Relació d'iniciatives en les 
quals participa el centre. 

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

Equip directiu 

5.2.1 Existència de mesures per a 
l'acció tutorial compartida dins els 
equips docents (cotutories, tutors 
referents, etc.) 
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preservar i 
enriquir  la vida 
de totes les 
persones. 

Comissió de 
Convivència i Cap 
d’Estudis 

5.2.2 Nombre d’activació de 
protocols per a la millora de la 
convivència 

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

Equip directiu 

5.3.1 Existència de canals de 
comunicació entre els diferents 
membres de la comunitat educativa 
i els seus representants al Consell 
Escolar. 

Coordinador web  
5.3.2 Relació d'estratègies de 
projecció i comunicació externa del 
centre (revistes, webs, blocs, etc.). 

Coordinador web  
5.3.3 Nombre de visites a la pàgina 
web. 

Coordinador web  
5.3.4 Nombre de publicacions a la 
plàgina web 

7.Protocols per a la millora de la convivència 

Al centre s’apliquen els protocols per a la millora de la convivència publicats pel Departament 
d’Ensenyament: http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/ 

El centre disposa d’un protocol de mediació escolar . Veure annex 1 

8.Normativa 

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix a l’article 121.2 l’obligatorietat que tots 
els centres elaborin un Pla de Convivència i l’incloguin dins el Projecte Educatiu de Centre. 

La Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, determina a 
l’article 124.1 que els centres inclouran a la programació general anual el seu Pla de Convivència i 
totes aquelles actuacions i activitats programades per al foment de la convivència escolar. 

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, disposa a l’article 30 que l’aprenentatge de la 
convivència és un element fonamental del procés educatiu i així ho ha d’expressar el Projecte 
Educatiu de cada centre. Els centres han d’establir mesures de promoció de la convivència. 

El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, disposa a l’article 23.2 que 
les normes d’organització i funcionament del centre han d’incorporar les mesures de promoció de 
la convivència establertes en el centre. 

El Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la convivència en 
els centres educatius no universitaris de Catalunya, reforça el caràcter educatiu que han de tenir els 
processos i les accions que s'emprenguin, tant per prevenir com per corregir conductes 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/
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inadequades. A l’article 6 s’estableix que a cada centre s’ha de constituir una Comissió de 
Convivència. 

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, 
determina que els centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya han de tenir implementat 
el Projecte de Convivència en el marc del seu Projecte Educatiu, en un termini màxim de tres anys a 
partir de la data de publicació. 

A més d’aquesta normativa general, a cada tema que es desenvolupa en el Projecte de Convivència 
es recull una normativa específica. 
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9. ANNEX 1: Protocol de mediació escolar del centre 

El procés de mediació queda regulat en el Títol 3 del DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i 
deures de l'alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de 
Catalunya. 

El concepte de mediació queda establert en l’article 23 d’aquesta norma en els següents termes: 

“La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la intervenció d'una 

tercera persona, amb formació específica i imparcial, amb l'objecte d'ajudar les parts a obtenir per 

elles mateixes un acord satisfactori.” 

1. PRINCIPIS DE LA MEDIACIÓ ESCOLAR (ART.24) 

a) La voluntarietat, segons la qual les persones implicades en el conflicte són lliures d'acollir-

se o no a la mediació, i també de desistir-ne en qualsevol moment del procés. 

b)  La imparcialitat de la persona mediadora que ha d'ajudar els participants a assolir l'acord 

pertinent sense imposar cap solució ni mesura concreta ni prendre-hi part. La persona 

mediadora no pot tenir cap relació directa amb els fets que han originat el conflicte. 

c) La confidencialitat, que obliga els participants en el procés a no revelar a persones alienes 

la informació confidencial que obtinguin, llevat dels casos previstos a la normativa vigent. 

d)  El caràcter personalíssim, que suposa que les persones que prenen part en el procés de 

mediació han d'assistir personalment a les reunions de mediació, sense que es puguin valer 

de representants o intermediaris. 

2.ÀMBIT D'APLICACIÓ (ART.25) 

1. El procés de mediació pot utilitzar-se com a estratègia preventiva en la gestió de conflictes 

entre membres de la comunitat escolar, encara que no estiguin tipificats com a conductes 

contràries o greument perjudicials per a la convivència en el centre. 

2. Es pot oferir la mediació en la resolució de conflictes generats per conductes de l'alumnat 

contràries a les normes de convivència o greument perjudicials per a la convivència del centre, 

llevat que es doni alguna de les circumstàncies següents: 

a) Que la conducta sigui una de les descrites en l'apartat b) o c) de l'article 38, i s'hagi 

emprat greu violència o intimidació, o la descrita en l'apartat h) del mateix article. 

b) Que ja s'hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió de dos conflictes amb el 

mateix alumne/a durant el mateix curs escolar, qualsevol que hagi estat el resultat 

d'aquests processos. 

c) Es pot oferir la mediació com a estratègia de reparació o de reconciliació, un cop 

aplicada una mesura correctora o una sanció, per tal de restablir la confiança entre 

les persones i proporcionar nous elements de resposta en situacions semblants que 

es puguin produir. 
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3.ORDENACIÓ DE LA MEDIACIÓ 

3.1 Inici de la mediació (Art.26) 

El procés de mediació es pot iniciar a instància de qualsevol alumne/a, per tal d'aclarir la situació i 
evitar la possible intensificació del conflicte, o per oferiment del centre, un cop detectada una 
conducta contrària o greument perjudicial per a la convivència, d'acord amb l'establert a l'article 
25.2. 

Si el procés s'inicia durant la tramitació d'un procediment sancionador, el centre ha de disposar de 
la confirmació expressa de l'alumne/a, i, si és menor, dels seus pares, en un escrit dirigit a la 
Direcció del centre on consti l'opció per la mediació i la voluntat de complir l'acord a què s'arribi. 

En cas negatiu, s'atura provisionalment el procediment sancionador, s'interrompen els terminis de 
prescripció previstos als articles 37 i 48, i no es poden adoptar les mesures provisionals recollides a 
l'article 44, o bé se’n suspèn provisionalment l’aplicació si ja s'haguessin adoptat. 

3.2 Desenvolupament de la mediació (Art. 27) 

1. Si la demanda sorgeix de l'alumnat, el procés de mediació serà gestionat, a petició d'aquest, per 

persones de la comunitat educativa prèviament acreditades com a mediadors o mediadores. 

Si el procés s'inicia per l'acceptació de l'oferiment de mediació fet pel centre, la Direcció ha de 

proposar, en el termini màxim de dos dies hàbils, una persona mediadora, escollida entre els 

pares i les mares, el personal docent i d'administració i serveis del centre que disposin de 

formació adequada per conduir el procés de mediació d'acord amb els principis establerts a 

l'article 24 d'aquest decret. 

La Direcció també pot designar un alumne/a perquè col·labori amb la persona mediadora en les 

funcions de mediació, si ho considera convenient per facilitar l'acord entre els implicats. En tot 

cas, l'acceptació de l'alumne/a és voluntària. 

2. La persona mediadora, després d'entrevistar-se amb l'alumne/a, s'ha de posar en contacte amb 

la perjudicada per exposar-li la manifestació favorable de l'alumne/a de resoldre el conflicte per 

la via de la mediació i per escoltar la seva opinió pel que fa al cas. Quan s'hagin produït danys a 

les instal·lacions o al material del centre educatius o s'hagi sostret aquest material, la Direcció 

del centre, o la persona en qui es delegui, ha d'actuar en el procés de mediació en representació 

del centre. 

3.  Si la persona perjudicada accepta participar en el procés de mediació, la mediadora ha de 

convocar una trobada de les parts implicades en el conflicte per concretar l'acord de mediació 

amb els pactes de conciliació i/o de reparació a què vulguin arribar. 

3.3 Finalització de la mediació (Art. 28) 

1. Els acords presos en un procés de mediació s'han de recollir per escrit. 
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2. Si la solució acordada inclou pactes de conciliació, aquesta s'ha de dur a terme en el mateix 

acte. Només s'entén produïda la conciliació quan l'alumnat reconegui la seva conducta, es 

disculpi davant la persona perjudicada i aquesta accepti les disculpes. 

Si la solució acordada inclou pactes de reparació, s'ha d'especificar a quines accions 

reparadores, en benefici de la persona perjudicada, es compromet l'alumnat, si és menor, els 

seus pares i, en quin termini s'han de dur a terme. Només s'entén produïda la reparació quan es 

duguin a terme, de forma efectiva, les accions reparadores acordades. Aquestes accions poden 

ser la restitució de la cosa, la reparació econòmica del dany o la realització de prestacions 

voluntàries, en horari no lectiu, en benefici de la comunitat del centre. 

3. Si el procés de mediació es duu a terme un cop iniciat un procediment sancionador, produïda la 

conciliació i, si n'hi haguessin, complerts els pactes de reparació, la persona mediadora ho 

comunicarà per escrit a la Direcció del centre i l'instructor o instructora de l'expedient 

formularà la proposta de resolució de tancament de l'expedient disciplinari. 

4.  Si el procés de mediació finalitza sense acord, o si s'incompleixen els pactes de reparació per 

causes imputables a l'alumne/a o als seus pares, la persona mediadora ho ha de comunicar a la 

Direcció del centre per tal d'iniciar l'aplicació de mesures correctores o el procediment 

sancionador corresponent. Si el procés de mediació es duia a terme un cop iniciat un 

procediment sancionador, la Direcció del centre ordenarà la continuació del procediment 

sancionador corresponent. Des d'aquest moment, es reprèn el còmput dels terminis previstos 

als articles 37 i 48 i es poden adoptar les mesures provisionals previstes a l'article 44 d'aquest 

Decret. 

5. Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona perjudicada no accepti la 

mediació, les disculpes de l'alumne/a o el compromís de reparació ofert, o quan el compromís 

de reparació acordat no es pugui dur a terme per causes alienes a la voluntat de l'alumne/a, 

aquesta actitud ha de ser considerada com a circumstància que pot disminuir la gravetat de la 

seva actuació, d'acord amb el que disposa l'article 31.1 d'aquest Decret. 

6. La persona mediadora pot donar per acabada la mediació en el moment que apreciï manca de 

col·laboració en un dels participants o l'existència de qualsevol circumstància que faci 

incompatible la continuació del procés de mediació d'acord amb els principis establerts en 

aquest títol. 

7.  El procés de mediació s'ha de resoldre en el termini màxim de quinze dies des de la designació 

de la persona mediadora. Les vacances escolars de Nadal i de Setmana Santa interrompen el 

còmput del termini. 

3.4 Aplicació en el nostre centre: 

1. Qualsevol membre del centre pot sol·licitar el servei de mediació. 
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2. La professional designada per la directora per dur a terme el procés de mediació és la TIS del 

Centre. Aquesta haurà d’informar el Cap d’Estudis, el tutor personal i el de grup, tant de l’inici 

del procés de mediació com de la finalització, i haurà de realitzar els informes corresponents. 

3. El Cap d’Estudis haurà de donar la seva conformitat a la TIS perquè aquesta iniciï el procés de 

mediació. 

4. En el cas que s'hagin produït danys a les instal·lacions o al material del centre educatiu o s'hagi 

sostret aquest material, la Direcció del centre o el Secretari ha d'actuar en el procés de 

mediació en representació del centre. 

5. El procés de mediació es realitzarà en l’ horari de la TIS i en l’Aula d’Orientació. Si estigués 

ocupada, es realitzaria en una tutoria. 

4. COMUNICACIÓ INTERNA 

1. En el cas que la demanda arribi directament a la TIS, aquesta n’informarà el Cap d’Estudis. Si 

aquest en dona el vistiplau, la TIS iniciarà el procés i n’informarà de l’inici tant el tutor personal 

com el grupal. 

2. En cas que la persona que rep la demanda sigui el tutor personal o el tutor de grup, aquest 

informarà al Cap d’Estudis. Si aquest en dona el vistiplau, comunicarà a la TIS que iniciï el procés 

i n’informarà tant al tutor personal com al grupal. 

4.1 Documentació 

La TIS realitzarà tres informes: 

1. Recull de dades 

2. Acta de mediació 

3. Full de seguiment 

Un cop finalitzada la mediació, la TIS proporcionarà una còpia dels documents al Cap d’Estudis i 

aquest els arxivarà. Per altra banda, informarà de la finalització del procés tant el tutor personal 

com el grupal. 


