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PROJECTE DE CONVIVÈNCIA

1- DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ 

DADES DEL CENTRE

Codi: 43004608
Nom: Narcís Oller
Titularitat: Públic
Adreça: c. Francesc Gumà Ferran, 1
Telèfon: 977601094
Adreça Electrònica: e3004608@xtec.cat

CONTEXTUALITZACIÓ

L'Institut Narcís Oller és un centre públic d’Educació Secundària de la Generalitat 
de Catalunya ubicat a Valls ( Alt Camp).

La comunitat educativa de l'Institut Narcís Oller està formada pels alumnes (i els 
seus pares o tutors legals en cas que l'alumne sigui menor d'edat) i pels 
professionals docents i no docents del centre. El centre té des de fa molts cursos 
un número sostingut d'alumnes, a l'entorn dels 950. Per etapes educatives, els 
alumnes estan distribuïts tal i com segueix: 495 a l'ESO, 258 al Batxillerat i 185 a 
la FP (aproximadament)

L'Institut Narcís Oller es defineix com un centre inclusiu, laic i respectuós amb la 
pluralitat, que té com a missió l'educació integral de les persones, l'èxit escolar i 
l’excel·lència educativa, desenvolupant al màxim les capacitats de tots i 
cadascun dels alumnes com a principi fomentador de l'equitat i garantia alhora, 
de la cohesió social.

A més, el centre es reconeix com a escola inclusiva i, d'acord amb el seu 
caràcter fonamentalment educador de persones, es compromet a una tasca 
transversal d'educació en els valors recollits en la Declaració dels Drets Humans 
i en altres aspectes relacionats al punt 4.5. 

L'organització curricular del centre es regeix pels següents criteris: 

a) La integració dels alumnes procedents dels diversos col.lectius, en aplicació 
del principi d'inclusió. 

b) el desenvolupament de les capacitats dels alumnes que els permeti la plena 
integració social i laboral, i la incorporació als estudis superiors com a resultat de 
l'acció educativa. 

c) la incentivació de l'esforc individual i grupal, especialment en el treball quotidià 
en el centre educatiu. 

d) l'adequació dels processos d'ensenyament al ritme d'aprenentatge individual, 
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per mitjà de l'aplicació de pràctiques educatives inclusives i, si escau, de 
compensació i per mitjà de l'aplicació de pràctiques d'estímul per a l'assoliment 
de l'excel.lència. 

e) la coeducació i la igualtat de gènere. 

f) l'establiment de regles basades en els principis democràtics que afavoreixin la 
bona convivència i el respecte a l'autoritat del professorat. 

g) la implicació de les famílies en el procés educatiu.

L'alumnat gaudeix dels drets i deures que el marc normatiu vigent els atorga i 
que estan recollits i relacionats a les NOFC del centre. Les NOFC també 
estableixen el règim disciplinari i de sancions que l'incompliment dels deures 
contempla. Aquest règim disciplinari es basa en els principis de proporcionalitat, 
dret a la defensa i esperit positiu ( és a dir, buscant la millora de l'actitud que ha 
provocat l'acte d'indisciplina) 

 
2- DIAGNOSI- RESULTATS 

Absentisme

    Punts molt forts

      Desenvolupem estratègies i actuacions per intervenir davant situacions d'absentisme escolar. 
      Disposem d'estratègies concretes per implicar l'alumnat en la lluita contra l'absentisme. 
      Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en la lluita contra l'absentisme. 
      Disposem de mecanismes per a la prevenció de l'absentisme. 
      Disposem de mecanismes àgils i eficacos 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 per 

combatre l'absentisme. 
      Estimulem el compromís de l'alumnat en el propi procés educatiu per afavorir la seva 

assistència. 
      Impliquem les famílies per evitar situacions d'absentisme.
      Incorporem el principi general del dret i el deure a l'escolarització en el Projecte educatiu i a la 

resta de documents del centre. 
      Preveiem activitats d'acollida i adaptació per a l'alumnat que s'incorpora després d'un període 

d'absentisme. 
      Recollim en les NOFC una normativa clara i eficient referent a l'abordatge integral de 

l'absentisme. 
      Sensibilitzem el claustre en la importància d'intervenir amb rapidesa i de forma coordinada 

davant situacions d'absentisme.  
      Treballem la prevenció de l'absentisme. 

    Punts forts

      Afavorim un procés d'autoaprenentatge en relació amb l'absentisme. 
      Disposem d'un protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre absentisme. 

    Punts febles
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      Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i pràctiques sobre la gestió i el 
tractament dels casos d'absentisme. 

      Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l'entorn escolar per 
promoure una dimensió educativa de la seva activitat a favor de la convivència. 

      Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió i resolució de casos 
d'absentisme. 

    Punts molt febles

      Avaluem les mesures i actuacions realitzades en el centre per fer front als casos d'absentisme i 
ho recollim en la memòria anual del centre. 

Coeducació

    Punts molt forts

      Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i actuacions per educar 
l'alumnat en el respecte i la no discriminació per raons de sexe, identitat de gènere, expressió 
de gènere o per orientació afectivosexual. 

      Disposem d'una estructura organitzativa que afavoreix el treball de la coeducació en el centre. 
      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. 
      Ens coordinem amb les entitats de l'entorn per promoure la coeducació. 
      Formem la comunitat escolar en coeducació, en la prevenció de la violència masclista o per 

raons d'identitat de gènere, expressió de gènere o orientació afectivosexual. 
      Garantim un ús no sexista dels espais del centre. 
      Incorporem l'enfocament coeducatiu als continguts curriculars. 
      Participem en xarxes de centres que treballen en la coeducació i en la prevenció de la violència 

masclista o per motius d'orientació afectivosexual, identitat de gènere i expressió de gènere.  
      Potenciem la participació de tot l'alumnat en igualtat de condicions i d'oportunitats. 
      Promovem la participació i la relació de tot l'alumnat de manera igualitària i lliure d'estereotips. 
      Recollim i divulguem les bones pràctiques realitzades en coeducació. 
      Sensibilitzem el claustre sobre la importància d'una acció educativa que potenciï la igualtat 

d'oportunitats entre nois i noies. 
      Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus fills i filles en la 

coeducació i en la prevenció de la violència masclista o per motius d'orientació afectivosexual, 
identitat de gènere i expressió de gènere. 

    Punts forts

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

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

      Implementem els protocols per a la millora de la convivència elaborats pel Departament 
d'Ensenyament. 

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

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

Comunicació

    Punts molt forts
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      Disposem d'eines, estratègies i mecanismes de comunicació amb l'alumnat per afavorir el seu 
procés educatiu. 

      Disposem d'espais i canals de comunicació adrecats a les famílies. 
      Disposem d'estratègies concretes d'aula per facilitar la comunicació amb les famílies. 
      Disposem de sistemes d'informació i comunicació digitals. 
      Fem de l'acció tutorial del grup un espai de comunicació de l'alumnat basat en el respecte i 

l'assertivitat. 
      Fem de l'acció tutorial individual un espai de comunicació personal basat en el respecte mutu i 

la confianca. 

    Punts forts

      Aprofitem els recursos de l'entorn. 
      Disposem d'espais i canals de comunicació amb les administracions locals. 
      Disposem d'estratègies i mesures per projectar una imatge positiva del centre. 
      Fem de les reunions espais de comunicació efectius i d'aprenentatge organitzatiu. 
      Recollim en els documents de centre la política educativa del centre. 
      Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de la comunicació. 
      Sensibilitzem el claustre sobre la importància dels processos comunicatius en el centre 

educatiu. 

    Punts febles

      Disposem d'espais i canals de comunicació amb altres centres per intercanviar experiències i 
pràctiques. 

      Disposem de canals i espais de comunicació que permeten a la comunitat escolar expressar-
se i compartir informació. 

      Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn la comunicació dins del Pla 
de Formació de centre. 

      Potenciem les xarxes de suport entre iguals per facilitar la comunicació. 

    Punts molt febles

      Avaluem les mesures destinades a fomentar la comunicació i l'intercanvi d'informació entre la 
comunitat escolar i ho recollim en la memòria anual del centre. 

Educació intercultural

    Punts molt forts

      Potenciem des de l'acció tutorial el reconeixement a la diferència i la diversitat cultural. 
      Promovem la inclusió a l'aula de tot l'alumnat. 

    Punts forts

      Disposem d'estratègies per treballar els valors i elements comuns. 
      Establim propostes d'actuacions específiques a l'alumnat per conèixer i respectar la diversitat 

social i cultural i per promoure les relacions interpersonals. 
      Gestionem la diversitat de creences i manifestacions culturals de l'alumnat i les seves famílies. 
      Participem en programes socioeducatius de l'entorn. 
      Plantegem el currículum de les diferents àrees i matèries des d'una perspectiva intercultural. 
      Recollim l'educació intercultural en els documents del centre. 
      Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació intercultural. 
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      Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus fills en el valor de la 
interculturalitat. 

    Punts febles

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

      Coneixem i participem en xarxes de centres que promouen els valors de l'educació 
intercultural. 

      Ens coordinem amb les entitats de l'entorn del centre per promoure l'educació intercultural. 
      Formem el professorat per a l'adquisició de la competència intercultural. 
      Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de l'Educació Intercultural. 

Educació per la pau

    Punts molt forts

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

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

    Punts forts

      Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions concretes per 
fomentar la cultura de la pau i el respecte als drets humans entre l'alumnat.  

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

      Establim propostes d'actuació específiques per fomentar l'educació per la pau i els drets 
humans entre l'alumnat. 

      Promovem accions i estratègies per fomentar l'educació per la pau i la divulgació dels drets 
humans entre els membres de la comunitat escolar. 

      Recollim en els documents de centre el valor de l'educació per la pau. 
      Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació per a la pau i els drets humans en 

els processos educatius. 
      Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen els valors convivencials.  

    Punts febles

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

      Coneixem i participem en xarxes de centres que fomentin la cultura de la pau i el respecte als 
drets humans. 

      Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies a través de l'acció tutorial en 
l'educació per la pau. 

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

      Incorporem continguts d'educació per la pau en el currículum de les diverses àrees. 
      Recollim i difonem les bones pràctiques i els recursos utilitzats per promoure la cultura de la 

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

respecte als drets humans. 

Educació socioemocional
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    Punts molt forts

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

    Punts forts

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

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

      Potenciem la competència comunicativa de l'alumnat. 
      Promovem accions i estratègies per fomentar l'educació socioemocional i la comunicació entre 

els membres de la comunitat escolar. 
      Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació socioemocional en els processos 

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

    Punts febles

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

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

      Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn l'educació sociemocional. 
      Recollim en els documents de centre la necessitat de treballar els valors de l'educació 

socioemocional. 
      Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de l'educació socioemocional. 
      Treballem l'educació socioemocional des de les diferents matèries curriculars de manera 

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

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

    Punts molt febles

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

      Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en l'educació socioemocional. 
      Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions concretes per 

fomentar l'educació socioemocional entre l'alumnat. 
      Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l'entorn escolar per 

promoure la millora de la competència social i de les relacions interpersonals. 

Norma

    Punts molt forts

      Recollim en els documents del centre la concreció de les normes de convivència. 
      Sensibilitzem el claustre sobre la importància del valor educatiu i participatiu de la norma. 

    Punts forts

      Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en el compliment de les normes. 
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      Donem responsabilitat a l'alumnat en el compliment de la norma. 
      Eduquem en el sentit de la norma.
      Ens coordinem amb els diferents agents de l'entorn per donar coherència a la normativa que 

incideix directament en els infants i joves. 
      Establim un protocol de difusió i aplicació de les normes de convivència en el centre i les 

conseqüències del seu incompliment. 
      Fem explícites aquelles normes tàcites de comportament entre l'alumnat que entorpeix el bon 

funcionament i el clima de convivència de l'aula (per exemple, l'encobriment d'actes no 
desitjables). 

      Impliquem les famílies en l'elaboració, gestió i difusió de la norma. 
      Tenim normes d'aula clares i concretes. 
      Valorem i revisem periòdicament les normes d'aula. 

    Punts febles

      Avaluem les mesures destinades a fomentar el coneixement i el compliment de les normes i ho 
recollim en la memòria anual del centre. 

      Elaborar les normes d'aula amb l'alumnat. 
      Formem la comunitat escolar en organització i gestió de centres en relació amb el clima 

escolar. 
     Preveiem espais de seguiment i valoració del funcionament de les normes. 
      Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de les normes de convivència. 
      Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixin la interiorització i acceptació de la norma. 

    Punts molt febles

      Ens coordinem amb altres centres de l'entorn per intercanviar experiències i pràctiques sobre 
l'elaboració i aplicació de la norma. 

      Ens coordinem amb les administracions locals per procurar que l'alumnat conegui les normes 
ciutadanes en aquells àmbits que l'afecten. 

Educar en el respecte

    Punts molt forts

      Planifiquem activitats amb l'alumnat que fomentin el respecte cap a un mateix. 
      Planifiquem activitats tutorials que facilitin el respecte entre l'alumnat. 
      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. 
      Promovem accions i estratègies per potenciar el respecte de l'alumnat cap al professorat. 
      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. 
      Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus fills en el respecte. 

    Punts forts

      Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en l'educació en el respecte. 
      Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions concretes per 

fomentar el respecte i el compromís cívic en el nostre alumnat. 
      Ens coordinem amb les entitats de l'entorn per promoure el respecte. 
      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. 
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      Promovem accions de respecte cap als espais físics del centre i del seu entorn. 
      Promovem accions que potenciïn el coneixement i el respecte envers l'entorn. 
      Recollim i difonem les bones pràctiques i els recursos utilitzats per promoure el respecte en la 

comunitat escolar. 
      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. 
      Vetllem perquè l'alumnat tingui cura del material i les instal•lacions. 

    Punts febles

      Avaluem les mesures i actuacions realitzades en el centre per promoure el respecte i ho 
recollim en la memòria anual. 

      Participem en xarxes de centres que promouen el valor del respecte. 

Educar en la gestió positiva dels conflictes

    Punts molt forts

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

    Punts forts

      Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, actuacions concretes per afavorir que els 
alumnes desenvolupin les competències per conviure i l'educació en la gestió positiva dels 
conflictes. 

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

      Disposem d'alumnat format en el programa de mediació escolar en el grup-classe. 
      Estimulem el compromís de l'alumnat amb l'educació en la gestió positiva dels conflictes per 

fomentar la prevenció a l'aula. 
      Implementem els protocols d'àmbit convivencial elaborats pel Departament d'Ensenyament. 
      Impliquem les famílies en l'educació en la gestió positiva dels conflictes dels seus fills i filles. 
      Incorporem l'educació en la gestió positiva dels conflictes i la cultura de mediació al Projecte 

educatiu i a la resta de documents del centre. 
      Sensibilitzem el claustre en la necessitat d'educar en la gestió positiva dels conflictes. 

    Punts febles

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

      Fem participar la xarxa de suport entre iguals en l'educació de la gestió positiva dels conflictes. 
      Formem la comunitat educativa en tècniques i destreses de gestió positiva de conflictes. 
      Impulsem des de totes les àrees la gestió dels conflictes d'aula mitjancant estratègies de gestió 

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

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

entre iguals. 
      Utilitzem estratègies i metodologies d'aula que afavoreixen l'educació en la gestió positiva del 

conflicte. 

    Punts molt febles
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      Avaluem el funcionament dels processos d'educar en la gestió positiva dels conflictes i del 
servei de mediació i ho recollim en la memòria anual del centre. 

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

      Disposem d'estratègies concretes per a implicar les famílies en l'educació en la gestió positiva 
dels conflictes en l'àmbit de l'aula. 

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

      Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions concretes per 
fomentar l'educació en la gestió positiva dels conflictes i la cultura de la mediació. 

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

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

Educar en l'esforç i la responsabilitat

    Punts molt forts

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

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

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

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

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

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

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

    Punts forts

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

      Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions concretes de foment 
de l'educació en valors i el compromís cívic en el nostre alumnat.
 

      Ens coordinem amb les entitats de l'entorn del centre per promoure l'esforc, la responsabilitat i 
el compromís cívic.
 

      Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant del valor de l'esforc i la 
responsabilitat.
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    Punts febles

      Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en l'educació en l'esforc i la 
responsabilitat.
 

      Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn l'esforc i la responsabilitat. 
 

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

Inclusió

    Punts molt forts

      Desenvolupem un currículum inclusiu.
      Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i actuacions per educar 

l'alumnat en el respecte a la diversitat i la inclusió. 
      Disposem d'una estructura organitzativa en el centre que afavoreix l'educació inclusiva i 

l'atenció a la diversitat. 
      Disposem de materials i recursos que facilitin l'atenció a la diversitat. 
      Recollim en els documents del centre els valors de l'escola inclusiva i les estratègies que 

facilitin la seva consecució. 
      Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de l'educació inclusiva. 
      Sensibilitzem el claustre sobre la necessitat de treballar per una escola inclusiva que doni 

resposta a la diversitat de tot l'alumnat. 
      Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus fills i filles en la inclusió i 

el respecte a la diversitat. 
      Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen l'educació inclusiva i l'atenció a la 

diversitat. 
      Valorem i integrem tots els membres de la comunitat. 

    Punts forts

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

      Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en risc d'exclusió en el procés 
escolar i educatiu dels seus fills. 

      Ens coordinem amb institucions i entitats de l'entorn per promoure una educació inclusiva. 
      Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions concretes de foment 

de l'educació inclusiva. 
      Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn l'educació inclusiva. 
      Participem en xarxes de centres que treballen l'educació inclusiva i l'atenció a la diversitat. 

    Punts febles

      Implementem l'ús dels protocols d'àmbit convivencial elaborats pel Departament 
d'Ensenyament a fi d'evitar qualsevol tipus de discriminació.
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3- OBJECTIUS

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

1.3 Crear els espais necessaris per afavorir la 
participació dels diferents sectors de la comunitat en 
l'elaboració del projecte.
 
1.4 Constituir i dinamitzar la comissió de convivència.
 
1.5 Incrementar la formació de la comunitat escolar 
en relació amb la convivència.
 
 (Centre)

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

2.1 Potenciar les competències socioemocionals.
 
2.2 Potenciar les habilitats i competències 
necessàries per a la gestió positiva dels conflictes.
 
2.3 Educar infants i joves en el desenvolupament 
d'uns valors instrumentals (respecte, esforc, 
responsabilitat, etc.) que els permetin formar-se com 
a futurs ciutadans responsables i compromesos.
 
2.5 Educar en el valor de la norma i potenciar la 
participació de l'alumnat en la seva elaboració.
 

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

3.1 Garantir l'òptima incorporació dels nous membres 
de la comunitat escolar.
 
3.2 Promoure una cultura inclusiva que respecti i 
valori les diferències en un marc de valors 
compartits.
 

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

5.3 Elaborar una estructura organitzativa i una gestió 
de recursos que afavoreixin la convivència i el clima 
escolar.
 
5.4 Potenciar la participació de tots els sectors de la 
comunitat escolar com a element bàsic per garantir la 
convivència i el clima escolar.
 
5.5 Afavorir els canals de comunicació del centre 
educatiu com a elements facilitadors de la 
convivència i el clima escolar.
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3- ACTUACIONS PREVISTES

1. Valors i actituds

Temes
 1 - Educació socioemocional

  Actuacions
Centre Aprofitar els espais informals de l'alumnat per realitzar activitats de cohesió de 

grup i foment de la convivència (jocs cooperatius, activitats esportives no 
competitives, etc.). Recurs D6
 
Concretar en la Programació general anual de centre les accions que es 
realitzaran per fomentar l'educació socioemocional en el centre. Recurs 
B2
 
Concretar en la programació curricular com es promouran i s'avaluaran la 
competència comunicativa i la competència social. Recurs B8
 
Disposar d'estratègies per recollir, canalitzar i tractar situacions de tensió 
emocional de l'alumnat (pors i tabús, pèrdua i dol, vida i mort). Recurs D3
 
Disposar de recursos i materials que ajudin al desenvolupament 
socioemocional i comunicatiu. Recurs D2
 
Establir en el Pla d'acció tutorial mesures, estratègies i actuacions per al 
desenvolupament de l'educació socioemocional en el centre. Recurs B7
 
Fomentar la implementació i ús d'un servei de mediació com una forma 
de treballar continguts d'educació socioemocional. Recurs D5
 
Incloure en el Pla de formació de centre actuacions formatives 
relacionades amb l'educació socioemocional. Recurs F1
 
Incloure en la memòria anual la valoració de les actuacions realitzades 
per promoure l'educació socioemocional, elaborant, si escau, propostes 
de millora. Recurs H2
 
Incorporar els valors de l'educació socioemocional en el Projecte 
educatiu. Recurs B1
 
Preveure en l'horari de centre la realització d'assemblees de classe i 
reunions de delegats i delegades. Recurs D4
 
Programar, des del currículum, la competència social. Recurs D1
 
Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la comunitat 
escolar sobre les mesures i actuacions destinades a fomentar l'educació 
socioemocional en el centre. Recurs H1
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Aula  Disposar de qüestionaris de valoració o observacions d'aula dels 
aspectes més rellevants de la competència social i detectar-ne possibles 
mancances o problemes. Recurs C5
 
 Fer accions de Servei Comunitari com un instrument per desenvolupar la 
competència social i el compromís cívic. Recurs C4
 
 Fer ús de mètodes d'aprenentatge cooperatiu (treball d'investigació, 
ensenyament recíproc, aprenentatge entre iguals, projectes compartits...) 
per facilitar la comunicació i la relació entre l'alumnat. Recurs E1
 
 Inserir en els continguts curriculars activitats per treballar l'educació 
socioemocional. Recurs C1
 
 Potenciar un espai i un temps a l'aula per poder gaudir de períodes de 
silenci, que permetin a l'alumnat els moments d'introspecció i reflexió 
propis del procés d'aprenentage. Recurs E4
 
 Promoure activitats curriculars que permetin expressar i argumentar 
opinions, pensaments, emocions i vivències. Recurs C3
 
 Promoure la metodologia de l'aprenentatge servei. Recurs E3
 
 Treballar els elements bàsics de bona comunicació (l'escolta i el respecte 
al torn de paraula, els agraïments, les disculpes, les salutacions, etc.). 
Recurs D1
 
 Utilitzar l'aplicació informàtica Escola i Família per tal de fomentar l'acció 
tutorial compartida. Recurs F1
 
 Vetllar perquè les situacions de canvi de classe o d'activitat es facin de 
manera ordenada i relaxada. Recurs E5
 

Entorn  Convidar agents educatius de l'entorn a participar en les 
activitats formatives del centre. Recurs E5
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2. Resolució de conflictes

Temes

 1 - Gestió i resolució positiva dels conflictes

Gestió i resolució positiva dels conflictes

  Actuacions
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Centre  Analitzar el nombre i la tipologia de conflictes que es donen en 
l'àmbit escolar per dissenyar estratègies de detecció i intervenció. 
Recurs D2
 
 Aplicar estratègies de gestió d'aula efectiva (límits, metodologies, 
control i maneig de les relacions a l'aula, etc). Recurs D10
 
 Contemplar mesures educatives entre les estratègies d'intervenció 
enfront els conflictes lleus. Recurs D6
 
 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
 
 Elaborar pautes d'observació amb indicadors per a la detecció de 
conflictes. Recurs D3
 
 Elaborar protocols de detecció i intervenció de conflictes lleus. 
Recurs D5
 
 Impulsar l'intercanvi d'experiències en relació a la gestió i resolució 
positiva dels conflictes entre els diferents equips docents. Recurs G2
 
 Impulsar la xarxa d'iguals per donar suport i fer seguiment de 
l'alumnat amb conductes disruptives (tutoria entre iguals, cercle de 
confianca, etc.). Recurs D7
 
 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 la memòria anual la valoració de les actuacions 
realitzades en la resposta als conflictes lleus i elaborar, si s'escau, 
propostes de millora. Recurs H3
 
 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
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Aula  Actuar amb rapidesa i fermesa per evitar l'escalada del conflicte 
i les respostes violentes i que l'acumulació de diversos conflictes 
lleus derivi en un conflicte greu. Recurs D2
 
 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
 
 Elaborar instruments de detecció de les situacions conflictives 
més habituals. Recurs C1
 
 Fer un recull sistemàtic dels conflictes d'aula i els elements que 
en facilitaran l'anàlisi (lloc, moment, tasca ,etc.). Recurs C2
 
 Incloure en les reunions d'equip docent l'anàlisi de conflictes, 
les possibles causes i les propostes de millora. Recurs I1
 

Entorn  Donar a conèixer a les famílies les Normes d'organització i 
funcionament de centre (NOFC) i les conseqüències previstes pel seu 
incompliment (mesures correctores i sancions). Recurs A1
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4- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Actuar amb rapidesa i fermesa per evitar 
l'escalada del conflicte i les respostes 
violentes i que l'acumulació de diversos 
conflictes lleus derivi en un conflicte greu. 
Recurs D2
 

Comunicació via 
infografia del protocol a 
seguir en cas de 
conflictes a la sala de 
professorat, web i cada 
aula del centre.

Comissió Convivència Del 14/09/2019 al 05/06/2020 

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Analitzar el nombre i la tipologia de 
conflictes que es donen en l'àmbit escolar 
per dissenyar estratègies de detecció i 
intervenció. Recurs D2
 

Protocol de registre 
d'incidències seguint 
model NOFC i Recull 
diari d'incidències de la 
plataforma. Anàlisi 
trimestral.

Comissió Convivència Del 13/09/2019 al 05/06/2020 

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Aplicar estratègies de gestió d'aula 
efectiva (límits, metodologies, control i 
maneig de les relacions a l'aula, etc). 
Recurs D10
 

Explicar i iniciar reflexió 
sobre les normes de 
convivència incloses a 
l'apartat "Marc de 
Convivència" de les 
NOFC del centre. 

Coordinació ESO-BAT-CF Del 16/09/2019 al 04/06/2021 

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Aplicar estratègies de gestió d'aula 
efectiva (límits, metodologies, control i 
maneig de les relacions a l'aula, etc). 
Recurs D10
 

Reunió inici de curs per 
establir normativa 
fixada al "Marc de 
Convivència", Revisió 
trimestral

Comissió Convivència -
Coordinació Pedagògica 
(ESO)- Cap d'Estudis 
Adjunt (BAT_CF)

Del 06/09/2019 al 05/06/2020 

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Contemplar mesures educatives entre les 
estratègies d'intervenció enfront els 
conflictes lleus. Recurs D6
 

Utilització de "l'Aula de 
convivència i reflexió" i 
de les tasques socials 
establertes al "Marc de 
Convivència"

Comissió Convivència Del 16/09/2019 al 11/06/2021 
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 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
 

Acord d'equip docent 
per actuar de manera 
conjunta, anotat a 
l'acta de la 1a 
avaluació.

Coordinació ESO-BAT-CF Del 09/11/2019 al 05/06/2020 

 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
 

Reunió d'equip docent 
explicant "Marc de 
Convivència" de les 
NOFC

Coordinació ESO-BAT-CF Del 06/09/2019 al 29/11/2019 

 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
 

Publicació NOFC a la 
WEB. Transmissió punt 
principals a tutories i 
professorat.

Comissió Convivència -
Coordinació Pedagògica 
(ESO)- Cap d'Estudis 
Adjunt (BAT_CF)

Del 25/10/2019 al  

 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
 

Comunicació a reunió 
Equips Docents del 
"Marc de Convivència" 
de les NOFC

Comissió Convivència -
Coordinació Pedagògica 
(ESO)- Cap d'Estudis 
Adjunt (BAT_CF)

Del 13/09/2019 al 29/11/2019 

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Donar a conèixer a les famílies les 
Normes d'organització i funcionament de 
centre (NOFC) i les conseqüències 
previstes pel seu incompliment (mesures 
correctores i sancions). Recurs A1
 

Explicació del "Marc de 
Convivència" a la 
reunió d'inici de curs, 
de lliurament de notes i 
WEB del centre

Coordinació ESO-BAT-CF, 
Secretaria

Del 09/09/2019 al 29/11/2019 

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Elaborar instruments de detecció de les 
situacions conflictives més habituals. 
Recurs C1
 

Observació seguint 
model C1 d'alguna 
sessió a les classes on 
es presenta conflictes 
de manera habitual 
durant el 2n trimestre

Comissió Convivència Del 09/12/2019 al 27/03/2020 

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Elaborar pautes d'observació amb 
indicadors per a la detecció de conflictes. 
Recurs D3
 

Formulari de detecció 
de conflictes a 
professorat i alumnat.

Comissió Convivència Del 22/11/2019 al 24/04/2020 
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 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Elaborar protocols de detecció i 
intervenció de conflictes lleus. Recurs D5
 

Reunió setmanal 
Comissió de 
Convivència per 
implementar solucions. 
Escoltar assemblea 
delegats. Bústia de 
suggeriments de centre 
amb protocol de 
descripció.http://www.c
eice.gva.es/documents
/162793785/16279391
8/manual_soprodis.pdf/
e0764592-8666-412d-
a7ac-3eb9cb99e5b1

Coordinació Pedagògica-  
Cap Estudis Adjunta

Del 13/09/2019 al 05/06/2020 

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Fer un recull sistemàtic dels conflictes 
d'aula i els elements que en facilitaran 
l'anàlisi (lloc, moment, tasca ,etc.). Recurs 
C2
 

Utilització de la 
plataforma per 
comunicar incidències i 
del model penjat al 
DRIVE compartit on es 
descriu l'incident. 
Anàlisi trimestral.

Comissió Convivència -
Coordinació Pedagògica 
(ESO)- Cap d'Estudis 
Adjunt (BAT_CF)

Del 14/09/2019 al 12/06/2020 

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Impulsar l'intercanvi d'experiències en 
relació a la gestió i resolució positiva dels 
conflictes entre els diferents equips 
docents. Recurs G2
 

Curs Comisssió CAT Comissió Convivència Del 04/10/2019 al 21/02/2020 

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Impulsar l'intercanvi d'experiències en 
relació a la gestió i resolució positiva dels 
conflictes entre els diferents equips 
docents. Recurs G2
 

Formació a la Comissió 
CAT, reunió equips 
docents

Comissió Convivència -
Coordinació Pedagògica 
(ESO)- Cap d'Estudis 
Adjunt (BAT_CF)

Del 21/09/2019 al 28/02/2020 

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Impulsar la xarxa d'iguals per donar suport 
i fer seguiment de l'alumnat amb conductes 
disruptives (tutoria entre iguals, cercle de 
confianca, etc.). Recurs D7
 

Projecte Padrins de 3r. 
Programa de mediació 
escolar.

Coordinació ESO- 
Coordinador mediació

Del 13/09/2019 al 05/06/2020 
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 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
 

"Marc de Convivència" 
inclòs a les NOFC.

Comissió Convivència -
Coordinació Pedagògica 
(ESO)- Cap d'Estudis 
Adjunt (BAT_CF)

Del 06/09/2019 al 13/09/2019 

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Incloure en la memòria anual la valoració 
de les actuacions realitzades en la 
resposta als conflictes lleus i elaborar, si 
s'escau, propostes de millora. Recurs H3
 

Avaluació i valoració 
Comissió de 
Convivència

Comissió Convivència -
Coordinació Pedagògica 
(ESO)- Cap d'Estudis 
Adjunt (BAT_CF)

Del 12/06/2020 al 26/06/2020 

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Incloure en les reunions d'equip docent 
l'anàlisi de conflictes, les possibles causes i 
les propostes de millora. Recurs I1
 

Reunió trimestral de 
valoració de conflictes

Coordinació ESO-BAT-CF Del 22/11/2019 al 05/06/2020 

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

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

Assemblea de la 
classe. Consell de 
delegats. Visibilitzar 
responsables de 
convivència al centre ( 
Responsable de 
mediació, Coordinació 
pedagògica a ESO, 
Cap d'estudis Adjunt a 
Bat-CF).

Comissió Convivència Del 14/09/2019 al 12/06/2020 

 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
 

Reunió de la comissió 
d'actualització de 
documents

Director Del 13/09/2019 al 28/02/2020 

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

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

Incloure Mediació 
Escolar a les NOFC

Comissió Convivència -
Coordinació Pedagògica 
(ESO)- Cap d'Estudis 
Adjunt (BAT_CF)

Del 06/09/2019 al 13/09/2019 
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 Educació 
socioemocional

 Aprofitar els espais informals de l'alumnat 
per realitzar activitats de cohesió de grup i 
foment de la convivència (jocs cooperatius, 
activitats esportives no competitives, etc.). 
Recurs D6
 

Espais del centre:
A) físics (zones pati, 
aules, passadissos…)
B) temporals (tutoria, 
jornada activitats, 
tallers…)

Coordinador pedagògic
Coordinadora ESO
Coordinadora Activitats i
Serveis
Coordinadora C. Llila
Coordinador Mediació

Durant tot l’any (elaborar una 
proposta d’activitats ben 
repartida durant tot el curs)

 Educació 
socioemocional

Concretar en la Programació general anual 
de centre les accions que es realitzaran 
per fomentar l'educació socioemocional en 
el centre. Recurs B2
 

Pogramació: PAT, 
Activitats i serveis, 
EAR, optatives

Comissió convivència, 
Coordinador pedagògic, 
Coordinadora ESO, 
Coordinadora Activitats i 
Serveis, Seminari 
Orientació Educativa

Durant tot l’any (elaborar una 
proposta d’activitats ben 
repartida durant tot el curs)

 Educació 
socioemocional

 Concretar en la programació curricular 
com es promouran i s'avaluaran la 
competència comunicativa i la competència 
social. Recurs B8
 

Rúbriques per nivells Seminari Orientació 
educativa
Coordinadora ESO
Comissió convivència

Setembre- Octubre: elaboració 
rubriques
1r Trimestre: primera aplicación 
+ propostes millora
2n i 3r trimestre: aplicación
Juny: valoració

 Educació 
socioemocional

 Convidar agents educatius de l'entorn a 
participar en les activitats formatives del 
centre. Recurs E5
 

Els de l’entorn: c. 
cívic- c. comarcal- 
comissaria mossos, 
…

Coordinador Pedagògic
Coordinadora ESO
Coordinadora Activitats i 
Serveis
Comissió convivència

Durant tot l’any (elaborar una 
proposta d’activitats ben 
repartida durant tot el curs)

 Educació 
socioemocional

 Disposar d'estratègies per recollir, 
canalitzar i tractar situacions de tensió 
emocional de l'alumnat (pors i tabús, 
pèrdua i dol, vida i mort). Recurs D3
 

Tutories
Projecte “Padrins”
Atencions 
individualitzades 
(Seminari 
orientació)

Professores seminari 
orientació 
Equip de tutors/es i 
delegats/des de curs

Durant tot el curs



Institut Narcís Oller

16/07/2019
Pàg. 23

 Educació 
socioemocional

 Disposar de qüestionaris de valoració o 
observacions d'aula dels aspectes més 
rellevants de la competència social i 
detectar-ne possibles mancances o 
problemes. Recurs C5
 

Escales d’observació Equip de tutors/es i 
delegats/des de curs
Seminari Orientació 
educativa
Coordinadora ESO
Comissió convivència

Durant tot el curs + cada 
trimestre

 Educació 
socioemocional

 Disposar de recursos i materials que 
ajudin al desenvolupament socioemocional 
i comunicatiu. Recurs D2
 

Recerca de materials i 
experiències

Comissió de convivència Durant tot el curs però 
especialment el primer trimestre  

 Educació 
socioemocional

 Establir en el Pla d'acció tutorial mesures, 
estratègies i actuacions per al 
desenvolupament de l'educació 
socioemocional en el centre. Recurs B7
 

Pla d’acció tutorial
+
Activitats i experiències 
d’educació 
sociemocional

  

Equip de tutors/es
Coordinador Pedagògic
Coordinadora ESO
Comissió convivència

Durant el primer trimestre  

 Educació 
socioemocional

 Fer accions de Servei Comunitari com un 
instrument per desenvolupar la 
competència social i el compromís cívic. 
Recurs C4
 

Projecte de Servei 
Comunitari
  

Coordinador Pedagògic
Coordinadora ESO
Equips de tutors/es i de 
delegats/des
Equips docents

Setembre-Octubre: concreció
Aplicació durant els tres 
trimestres
Revisió-valoració juny-juliol  

 Educació 
socioemocional

 Fer ús de mètodes d'aprenentatge 
cooperatiu (treball d'investigació, 
ensenyament recíproc, aprenentatge entre 
iguals, projectes compartits...) per facilitar 
la comunicació i la relació entre l'alumnat. 
Recurs E1
 

Projectes de treball 
cooperatiu finals de 
trimestre
 
  

Coordinador Pedagògic
Coordinadora ESO
Comissió professors/es

Setembre-Octubre: creació 
comissió I elaboració projectes
+ 
Apliació cada final trimestre  
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 Educació 
socioemocional

 Fomentar la implementació i ús d'un servei 
de mediació com una forma de treballar 
continguts d'educació socioemocional. 
Recurs D5
 

Servei de mediació del 
centre

  

Coordinador mediació
Comissió convivencia
Coordinador pedagògic

Setembre-Octubre: disseny 
estratègies-accions mediació
+
Aplicació durant tot el curs  

 Educació 
socioemocional

 Incloure en el Pla de formació de centre 
actuacions formatives relacionades amb 
l'educació socioemocional. Recurs F1
 

Centre de Recursos Coordinador Pedagògic Tot el curs  

 Educació 
socioemocional

Incloure en la memòria anual la valoració 
de les actuacions realitzades per promoure 
l'educació socioemocional, elaborant, si 
escau, propostes de millora. Recurs H2
 

Graelles – escales- 
rúbriques de valoració
  

Coordinador Pedagògic
Comissió de convivència

Setembre-Octubre: elaboración 
dels instruments de valoración
Aplicació trimestral/ cada 
avaluació  

 Educació 
socioemocional

 Incorporar els valors de l'educació 
socioemocional en el Projecte educatiu. 
Recurs B1
 

Projecte Educatiu
Relació/Llistat de 
valors

Coordinador Pedagògic
Comissió de convivència
  

Durant el primer trimestre  

 Educació 
socioemocional

 Inserir en els continguts curriculars 
activitats per treballar l'educació 
socioemocional. Recurs C1
 

Projecte Curricular
Relació/Llistat 
d’activitats d’educació 
sociemocional
  

Coordinador Pedagògic
Coordinadora ESO
Comissió de convivencia
Caps de Departament-
Seminari

Durant el primer trimestre  

 Educació 
socioemocional

 Potenciar un espai i un temps a l'aula per 
poder gaudir de períodes de silenci, que 
permetin a l'alumnat els moments 
d'introspecció i reflexió propis del procés 
d'aprenentage. Recurs E4
 

Racons tranquils de 
reflexión a cada aula
+ centre
  Creació d’espais 
durant el primer 
trimestre

Coordinador Pedagògic
Comissió de convivencia
+ equip de tutors/es i de 
delegats/des de curs

Valoració cada final trimestre  

 Educació 
socioemocional

Preveure en l'horari de centre la realització 
d'assemblees de classe i reunions de 
delegats i delegades. Recurs D4
 

Espai tutoria grupal
Espai reunions de 
delegats/des

Coordinador Pedagògic
Comissió de convivencia
+ equip de tutors/es i de 
delegats/des de curs 

Creació d’espais durant el 
primer trimestre
Valoració cada final trimestre  
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 Educació 
socioemocional

 Programar, des del currículum, la 
competència social. Recurs D1
 

Projecte curricular
Descripció 
competencia social
  

Coordinador Pedagògic
Coordinadora ESO
Comissió de convivencia
Caps de Departament-
Seminari

Primer trimestre  

 Educació 
socioemocional

 Promoure activitats curriculars que 
permetin expressar i argumentar opinions, 
pensaments, emocions i vivències. Recurs 
C3
 

Projecte curricular Coordinador Pedagògic
Coordinadora ESO
Comissió de convivencia
Caps de Departament-
Seminari

Setembre-Octubre: concreció
Aplicació durant els tres 
trimestres
Revisió-valoració juny-juliol  

 Educació 
socioemocional

 Promoure la metodologia de 
l'aprenentatge servei. Recurs E3
 

Selecció d’experiències 
d’APS

Coordinador Pedagògic
Coordinadora d’ESO  

Durant tot el curs  

 Educació 
socioemocional

 Recollir el grau de satisfacció dels 
diferents agents de la comunitat escolar 
sobre les mesures i actuacions destinades 
a fomentar l'educació socioemocional en el 
centre. Recurs H1
 

Graelles – escales- 
rúbriques de valoració

Coordinador Pedagògic
Comissió de convivencia

Tercer trimestre - juny  

 Educació 
socioemocional

 Treballar els elements bàsics de bona 
comunicació (l'escolta i el respecte al torn 
de paraula, els agraïments, les disculpes, 
les salutacions, etc.). Recurs D1
 

Espais i situacions de 
comunicació del centre

  

Tota la comunitat 
educativa,
 Especialment:
Coordinador pedagògic
Representant AMPA
Representant PAS
Representant Alumnes

Setembre-Octubre: elaboración 
de programació i protocols
Cada final d’avaluació: revisió i 
valoració  

 Educació 
socioemocional

 Utilitzar l'aplicació informàtica Escola i 
Família per tal de fomentar l'acció tutorial 
compartida. Recurs F1
 

Aplicació Escola i 
Família

Coordinador Pedagògic
Comissió de convivencia
Representants AMPA
  

Setembre- Octubre: concreció 
accions
Aplicació durant tot el curs
Valoració: juny  
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 Educació 
socioemocional

 Vetllar perquè les situacions de canvi de 
classe o d'activitat es facin de manera 
ordenada i relaxada. Recurs E5
 

Professorat de guàrdia
Delegats/es de cada 
curs

Coordinador Pedagògic
Coordinadora ESO
Comissió de convivència
  

Valoració exhaustiva els tres 
primers mesos
Valoració al finalizar 2n i 3r 
trimestre  



Institut Narcís Oller

16/07/2019
Pàg. 27

5- Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions de conflictes 
greument perjudicials per a la convivència 
Tal com marca la normativa el Projecte de Convivència del centre ha d’incloure la concreció 
de protocols de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions de conflictes greument 
perjudicials per a la convivència en els seus projectes. Els centres poden adaptar a la seva 
realitat i necessitats específiques els protocols per a la millora de la convivència del 
Departament d'Educació.
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/circuit-simplificat-intervencio.pdf 



Institut Narcís Oller

16/07/2019
Pàg. 28

PROTOCOL DE PREVENCIÓ, DETECCIÓ I INTERVENCIÓ DAVANT 
L’ASSETJAMENT I EL CIBERASSETJAMENT ENTRE IGUALS
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-
ciberassetjament-entre-iguals/documents/protocol_assetjament-ciberassetjament-entre-iguals.pdf 

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



Institut Narcís Oller

16/07/2019
Pàg. 29

7- INDICADORS

Objectiu específic Indicadors
 (Centre)  
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
 

1.5 Incrementar la formació de la 
comunitat escolar en relació amb la 
convivència.
 

• Oferta d'accions formatives en matèria de 
convivència adrecades als diferents sectors de 
la comunitat escolar• Percentatge de professorat 
format en temes de convivència
 

2.1 Potenciar les competències 
socioemocionals.
 

• Inclusió en el currículum d'accions per 
potenciar les competències socioemocionals de 
l'alumnat• Inclusió en el Pla d'acció tutorial 
d'actuacions per desenvolupar les competències 
socioemocionals de l'alumnat• Cursos 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.
 

• Inclusió en el Pla d'acció tutorial d'actuacions 
per treballar la gestió positiva dels conflictes• 
Relació d'estratègies del centre que afavoreixen 
la gestió positiva dels conflictes (racó de diàleg, 
servei de mediació, tutoria compartida, 
pràctiques restauratives, etc.)
 

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

• Relació d'actuacions orientades a l'educació 
en valors• Relació d'actuacions que promouen 
l'ajuda entre iguals en el centre
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2.5 Educar en el valor de la norma i 
potenciar la participació de 
l'alumnat en la seva elaboració.
 

• Inclusió en l'acció tutorial d'accions orientades 
a educar sobre el valor de la norma per a la 
convivència• Participació de l'alumnat en 
l'elaboració de les normes d'aula en el marc de 
l'acció tutorial• Existència d'espais perquè els 
delegats dels alumnes participin en l'elaboració 
de les normes de centre
 

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
 

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
 

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
 



Institut Narcís Oller

16/07/2019
Pàg. 31

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

• Existència de mesures per a l'acció tutorial 
compartida dins els equips docents (cotutories, 
tutors referents,etc.)• Existència d'estratègies 
per promoure la tutoria entre iguals• Existència 
de pautes d'organització dels espais per afavorir 
la convivència• Existència d'espais de relació 
informal per als diferents col.lectius del centre
 

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

• Existència de comissions mixtes integrades 
per membres dels diferents sectors de la 
comunitat escolar• Grau de participació de les 
famílies en l'elaboració dels projectes de centre• 
Existència d'un perfil dels delegats i delegades 
que es contempli en el procés d'elecció• 
Existència de coordinació periòdica de l'equip 
directiu amb l'AMPA• Participació de l'AMPA en 
els processos d'acollida de les famílies• 
Existència d'associacions d'alumnes i 
exalumnes• Grau de participació dels delegats i 
delegades en les comissions de 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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ANNEX TAULA DE RECULL D’INCIDÈNCIES

DOCUMENT DE RECOLLIDA D’INFORMACIÓ

DOCUMENT D’INICI DE MEDIACIÓ
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