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1. ANTECEDENTS 

 

1.1. Característiques del centre 

 

Denominació:INSTITUT  ROQUETES  Codi: 43008420 

Titularitat: centre públic, depenent del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya. 

Adreça: C/Anselm Clavé, 8 Població: 43520 Roquetes 

Telèfon:977/502833  Fax:  977/503797  Mail:iesroquetes@xtec.cat 

Web del centre: https://agora.xtec.cat/iesroquetes/ 

Blog de Mediació: https://agora.xtec.cat/iesroquetes/categoria/mediacio_tj/ 

 

 

L’Institut Roquetes està ubicat a Roquetes (Baix Ebre) i la seva zona d’influència està 
formada pels pobles de Benifallet, Paüls, Xerta, Aldover, Alfara de Carles, Reguers, 
Raval de Crist, Jesús i Roquetes. Amb un nombre aproximat d’uns 650 alumnes, uns 
300 són procedents dels diversos pobles de l’àrea d’influència, motiu pel que disposa 
d’un servei de transport gestionat pel Consell Comarcal.  

Els estudis impartits són: ESO, les diferents modalitats de batxillerat exceptuant 
l’artístic i els Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior de la família d’Imatge personal 
(Perruqueria i Estètica personal i decorativa i Direcció de Perruqueria) així com una FP 
Bàsica de la mateixa família. L’alumnat dels cicles formatius prové de diferents 
poblacions de les comarques de les Terres de l’Ebre. 

El nombre d’alumnes matriculats a l’institut està al voltant dels 650. Hi ha 16 grups 
d’ESO (4 grups a 1r fins a 4t), 4 grups de Batxillerat (2 línies per curs), 2 grups al CFGM 
de Perruqueria i Cosmètica capil·lar (1r i 2n), 2 grups al CFGM d’Estètica i Bellesa  (1r i 
2n), 2 grups de Formació Professional Bàsica (FPB1 i FPB2) i un grup CFGS d’Estilisme 
i Direcció de Perruqueria. 

El centre dóna gran importància a la inclusió i a l’acollida dels nois i noies i de les seves 
famílies pel que disposa d’una SIEI (Unitat de Suport Intensiu a l’Escolarització 
Inclusiva), una Aula d’Acollida per alumnat nouvingut, un grup de diversificació 
curricular (Aula Oberta), un programa de Tutories Júnior per a l’acompanyament de 
l’alumnat nou al centre i tot un seguit d’activitats i estratègies recollides al Pla 

mailto:iesroquetes@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/iesroquetes/
https://agora.xtec.cat/iesroquetes/categoria/mediacio_tj/
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d’Acollida del Centre. A més a més, com a novetat, a les dependències del centre 
funciona una Aula d’Integració Social (AIS) que té com a objectiu garantir la continuïtat 
formativa d’alumnat amb diverses malalties. 

1.2. Organització del centre. 

Per tal d’impulsar el conjunt d’activitats i mesures que han de servir per millorar la 
convivència al centre, tenim una Comissió de Convivència amb caràcter permanent que 
es coordina setmanalment per a dur a terme els diferents programes que inclou el 
Projecte i, a la vegada, fer un seguiment dels casos de Mediació Escolar o 
d’assetjament entre iguals que puguin produir al centre. La Comissió està formada per: 

● Francisco de Pedro (Cap d’Estudis) 

● Àngels Forcadell  (professora d’Anglès i Coordinadora LIC) 

● Puri Forné (Orientadora i cap del Departament d’orientació) 

● Àngels Martí (professora tècnica de FP) 

● Susanna Bel (professora de Castellà i cap del departament) 

● Cristina Vidal  (Orientadora) 

● Joana Subirats (professora de Filosofia i tutora de batxillerat) 

● Fina Ariño (Educadora)  

● Carmen Serrano (Educadora) 

● Famílies 

● Alumnat 

De la mateixa manera, es manté un grup d’alumnat i professorat que anomenem 
“Voluntariat per la mediació” que està integrat pels alumnes de 3r que cursen 
l’optativa de Mediació Escolar, alumnes de 4t d’ESO i Batxillerat que ja la van fer i fan 
de mediadors/es i professorat capacitat per fer mediacions (en total unes 30 persones). 

Amb aquest grup es fan, cada any, uns tallers de formació i cohesió. Són una peça clau 
en el nostre Projecte perquè no volem que la gestió quedi reduïda a un petit grup de 
persones sinó que s’identifiqui amb un cultura del diàleg on tothom hi pot contribuir.  

 

2. OBJECTIUS DEL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 
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D’acord amb la normativa aplicable (Resolució ENS/585/2017, de 17 de març)  i els 

eixos treballats durant aquests darrers anys, hem fixat els següents objectius 

generals: 

2.1. Objectius Generals 

● Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de tota la 

comunitat escolar en la millora de la convivència. 

● Ajudar cada alumne a relacionar-se millor amb si mateix, amb els altres i amb 

el món. 

● Potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat en un marc de 

valors compartits. 

● Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la 

gestió dels conflictes. 

● 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. 

2.2. Objectius Específics 

 

Els objectius específics es veuen reflexats sobretot dintre de cadascun dels blocs de 

mesures per a la promoció de la convivència detallats tot seguit:  

- Projecte de Mediació Escolar  

- Projecte d’acompanyament Tutories Júnior  

- Programa de prevenció de l’assetjament #aquiproubullying.  

- Altres mesures no incloses en els projectes anteriors. 

 

3. DETECCIÓ DE LES NECESSITATS DEL CENTRE: DIAGNOSI 2017  

Es va realitzar una diagnosi l’any 2017 mitjançant la qual es van obtenir uns resultats 
que es van utilitzar com a premises per a iniciar l’elaboració del nou Pla de Convivència 
de centre, la qual va quedar aturada fins el curs 2019-20.  

En primer lloc, es va plantejar l’educació en la gestió positiva dels conflictes des de 
diferents perspectives: l’aula, el centre i l’entorn immediat.  

En segon lloc, la gestió i resolució positiva d’aquests conflictes també des de la visió de 
l’aula, el centre i l’entorn tot analitzant-ne els resultats generats per la comunitat 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=781530&language=ca_ES
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educativa mitjançant un Google Form. A partir d’aquesta diagnosi es generen les 
premises següents: 

1) La necessitat d’aconseguir un clima escolar adequat que afavoreixi el bon  
funcionament del centre i contribueixi a l’èxit acadèmic de l’alumnat. 

2) Augmentar la implicació i participació de les famílies i entitats de l’entorn 
immediat del centre en la millora de la convivència.  

Tenint en compte aquestes premises es plantgen tota una sèrie d’estratègies per tal de   
prevenir, ensenyar, re-educar i, en determinats moments, sancionar les conductes que 
impedeixen el bon desenvolupament de la dinàmica  del centre, tant des del punt de 
vista acadèmic com de convivència. 

Tanmateix, es realitzarà una segona diagnosi de detecció de necessitats un cop 
implementades les millores proposades que també consistirà en un Google Form. Es 
valorarà fer la diagnosi extrapolable a membres representants de les famílies i de 
l’alumnat.  

 

4. MESURES DE PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA 

-Normativa aplicable 

 

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 pel 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 centre ha 
d’establir mesures de promoció de la convivència, i en particular mecanismes de  
mediació per a la resolució  pacífica  dels  conflictes  i fórmules per mitjà de les quals 
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les famílies es comprometin a cooperar de manera efectiva en l’orientació,  l’estímul  i,  
quan  calgui,  l’esmena  de  l’actitud  i  la  conducta  dels alumnes  en el centre educatiu. 

Finalment, 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, és la resolució en la qual basem aquest 
Projecte. 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&
documentId=781530&language=ca_ES 

Concloem que en el centre es  treballarà la prevenció com a eina  de millora de la 
convivència.  És a dir,  es  tracta  de no limitar-se  a resoldre  els  conflictes  que  van 
sorgint  amb  les persones  directament implicades sinó en aplicar mesures preventives. 
Aquesta resposta preventiva proposa desenvolupar, d’una manera intencional i 
sistematica, pràctiques i hàbits de convivència pacífica en el centre. 

1. La carta de compromís educatiu, que és el referent  per al  foment  de  la 
convivència, vincula individualment i col·lectivament els membres de la 
comunitat educativa del centre. 

2. La resolució pacífica dels conflictes, que s’ha  de  situar en el marc de  l’acció  
educativa, té per  finalitat  contribuir  al  manteniment  i  la  millora  del  procés  
educatiu  dels alumnes. 

3. Els procediments de resolució dels conflictes de convivència s’han d’ajustar 
als principis i criteris següents: 

a) Han de vetllar per la protecció dels drets dels afectats i han d’assegurar 
el compliment dels  deures dels  afectats. 

b) Han  de  garantir  la  continuïtat  de  les  activitats  del  centre,  amb  la  
mínima pertorbació per a l’alumnat i el professorat. 

c) Han d’emprar mecanismes de mediació sempre que sigui pertinent. 

4.  Les  mesures correctores i  sancionadores  aplicades han  de  guardar 
proporció amb els fets i han de tenir un valor afegit de caràcter educatiu. 

5.  Les  mesures  correctores  i  sancionadores  han  d’incloure,  sempre  que  
sigui possible, activitats d’utilitat social  per al centre educatiu. 

6.  Correspon  al  departament,  en  l’àmbit  dels   centres  públics, l’adopció de 
mesures i iniciatives per a fomentar la convivència en els centres i la resolució 
pacífica dels  conflictes. 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=781530&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=781530&language=ca_ES
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Els principis d’actuació i les intervencions que el centre desenvolupa per tal  de capacitar 
tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la millora de la convivència i la 
resolució pacífica dels  conflictes són: 

a) Establir  un  conjunt  d’hàbits  de  funcionament  organitzatiu  que  fomentin  el 
diàleg  entre  les  persones  i  consolidin  canals  formals  que  permetin  la 
resolució pacífica dels conflictes. Es treballarà de forma específica en 
l’alternativa de Convivència escolar i de Mediació escolar. 

b) Resoldre els conflictes de forma pacífica mitjançant l’acord entre les parts i la 
mediació. Es forma l’alumnat en l’alternativa de Mediació escolar. 

c) Facilitar  la  integració,  social  i  escolar,  dels  estudiants  constitueix  un 
objectiu bàsic en un context de gran diversitat com el nostre. Algunes pràctiques 
característiques d’aquest enfocament són l’aprenentatge cooperatiu i 
col·laboratiu entre l’alumnat, el treball de l’autoestima, i la intervenció  amb  les  
famílies,  entre  altres. Aquest objectiu es treballa de forma interdisciplinària des 
de les diferents àrees. 

d) Formar el professorat en convivència mitjançant els Programes de  formació 
en convivència escolar. 

e) Educar  en  valors  l’alumnat  partint  d’exemples  i  situacions  quotidianes  de 
l’aula,  del  centre  o  de  l’entorn  proper. L’educació  en  valors  es  treballarà 
potenciant  la  participació.  La participació és el camí per  afavorir  la convivència 
i avançar en els processos d’aprenentatge col·lectiu.  Aprendre a participar,  tant  
en  la construcció  dels coneixements a l’aula com en la vida del centre i de 
l’entorn, desenvolupar les competències personals i les de caràcter social i 
ciutadanes.  

f) Treballar  l’educació  inclusiva  que  és  la  que  ofereix  a  tots  els  joves  altes 
expectatives d’èxit  educatiu,  independentment  de  les  seves  característiques,  
necessitats  o  discapacitats  és  un  dels  principis  d’actuació  per la millora de 
la convivència. 

g) Facilitar i promoure el desenvolupament de capacitats de relació interpersonal 
i el desenvolupament d’habilitats comunicatives i socials és un dels eixos   
vertebradors  per a  promoure   la   convivència.   Aquestes competències, social  
i comunicativa, es treballaran a nivell global de 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 
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educatiu que han de tenir els processos i les accions que s'emprenguin, tant per prevenir 
com per corregir conductes inadequades. A l’article 6 s’estableix que a cada centre s’ha 
de constituir una comissió de convivència. 

 

4.1.  EL PROJECTE DE MEDIACIÓ ESCOLAR 

La cultura del diàleg i la mediació forma part dels trets d’identitat del nostre projecte 
educatiu (veure Projecte Educatiu de Centre) i també es recull en el Plantejament 
Institucional (Visió, Missió, Valors) del nostre centre i la necessitat d’oferir un Servei de 
Mediació escolar com a peça important per a la gestió i resolució dels conflictes. 

Per tal de posar en marxa un Servei de Mediació amb garanties d’èxit calia començar 
amb la formació del professorat i l’alumnat que l’havia de dur a terme i el curs 2006-
07 es va sol·licitar la dita formació. En aquell moment se’ns va dir que calia fer-ho des 
d’un Projecte d’Innovació Educativa, però el centre ja tenia en marxa tres projectes 
d’innovació (Llengües estrangeres, Biblioteca i Medi ambient) i es va haver d’aplaçar.  

El curs 2007-08 el centre va decidir tirar endavant un Pla d’Autonomia de Centre i la 
mediació va estar present des del seus inicis. Així, el curs 2008-09 i dins de l’objectiu 
estratègic de millorar la cohesió social s’inclogué com a activitat l’Elaboració de la 
sol·licitud d'un Projecte d'Innovació en "Convivència i mediació escolar”. Aquell mateix 
curs es va realitzar dins del Pla de Formació de Centre el curs  “Prevenció i tractament 
dels conflictes a l’aula”. Just en aquell moment, però, els projectes d’innovació eren 
modificats pel Departament d’Educació i desapareixien. Calia replantejar la nostra 
estratègia. 

El curs 2009-10 es va crear una Comissió de convivència amb l’objectiu de tirar 
endavant un Pla de Convivència. 

El curs 2011-12 es va fixar com a activitat del Pla d’Autonomia de Centre la confecció 
d’un Projecte de Mediació Escolar i es va incloure dins del Pla de Formació de Centre 
l’assessorament en mediació escolar en el que participaren 31 professors/es (40 % del 
claustre) i 21 alumnes. 

El curs 2012-13 s’ofereix per primer cop la matèria optativa d’Habilitats Socials a 2n 
de la ESO, i a 3r de la ESO, Aprofundiment en la Mediació, per a formar futurs mediadors 
i poder ser partícips del Servei i de les mediacions que es realitzessin durant el curs 
acadèmic.  

El curs 2014-15 es proposa instaurar el Servei Comunitari al centre per primer cop i es 
vincula una part d’aquest, és a dir, la seva part pràctica, amb la continuació de les abans 
anomenades matèries optatives adreçades a tot l’alumnat que en va participar. Les 
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pràctiques consistien en realitzar tasques relacionades amb la mediació, és a dir, 
organitzar tallers, formació a iguals, role-playings, participar de les jornades de portes 
obertes al centre, etc. 

Durant el curs 2015-16 l’èxit i la bona acceptació del programa per part de la comunitat 
educativa i la necessitat  de donar-li continuïtat,  una progressió futura,  una estabilitat 
i una relació directa amb  les NOFC (Normes d’organització i funcionament de centre) 
ens ha motivat a formar-nos durant diversos cursos un grup d'alumnat i professorat 
mediadors. També s’han realitzat cursos de reciclatge i aprofundiment en la Mediació, 
a l’igual que s’ha fet formació i assessorament a d’altres centres de les nostres terres 
per petició d’aquests.  

El curs 2016-17 es va iniciar formalment el projecte de Servei Comunitari a partir del 
mes de gener i després d’una formació feta al CRP. 

El curs 17-18 vam demanar de participar en el programa d’innovació 
#aquiproubullying, vam fer la formació escaient i vam redactar el projecte pel volts del 
mes juny de 2018. 

Finalment, el curs 18-19 el vam dur a la pràctica, amb resultat i certificació favorable 
del projecte. 

Actualment, els membres de la comissió de convivència están implementant el 
programa #aquiproubullying al centre donant protagonisme a la figura dels Guaites, 
també formats en Mediació, dintre del Servei comunitari.  

 

4.1.1. Àmbit d’aplicació de la Mediació escolar: Conflictes mediables i no mediables. 

L’àmbit d’aplicació de la mediació escolar, com a procés educatiu de gestió de conflictes, 
es basa en els principis recollits en l’article 37.1 de la Llei d’Educació de  Catalunya 
(Llei 12/2009, de  10 de  juliol) i en l’article 24 del Decret 279/2006, de  4  de  juliol,  
sobre els  drets  i els  deures, i l’àmbit  d’aplicació serà regulat  en l’article 25  de 
l’esmentat decret. 

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. 

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: 
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a) Que  la conducta sigui una de  les  descrites en l’apartat b) o c) de  l’article 37.1,  
i s’hagi  emprat  greu violència  o intimidació,  o la descrita  en  l’apartat  h)  del  
mateix article de la Llei d’educació. 

b) Que  ja s’hagi utilitzat el procés de  mediació en la gestió de  dos  conflictes amb 
el mateix alumne  o alumna,  durant el mateix curs escolar, qualsevol  que hagi  
estat el resultat d’aquests processos. 

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. 

Conflictes mediables 

La  mediació  pot  ser utilitzada  per qualsevol  membre  de  la  comunitat  escolar: 
alumnat, professorat i personal d’administració i serveis, encara que la majoria de 
conflictes que van a mediació són entre alumnes. 

Així els  conflictes  que  poden  ser objecte de  mediació són  aquells  que  no suposen 
una  transgressió  greu  de  les  normes  de  convivència  del  centre,  com  són  les 
conductes contràries  a les  normes  de  convivència  descrites  en  l’article  37.1  de  la 
Llei d’educació. 

La tipologia dels conflictes que podem mediar és variada. Alguns d’ells són: 

a) Disputes entre alumnes: insults, amenaces, difondre rumors, males relacions, 
etc. 

b) Casos d’agressions lleus motivades per malentesos.  

c) Amistats que s’han deteriorat i han esdevingut font d’enfrontaments lleus. 

D’altra banda, si n’és el cas, malgrat que un conflicte entre alumnes sigui objecte d’una   
mediació,  la  direcció  del  centre  pot  aplicar  una  determinada  mesura correctora i/o 
reparadora. 

Conflictes no mediables 

Segons l’article  37.1  de  la  Llei  d’Educació  de  Catalunya  (Llei  12/2009,  de  10  
de juliol), es  consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre 
no susceptibles de mediació, les conductes següents: 

a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions 
a altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de 
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llurs pertinences i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur 
integritat personal. 

b) L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del 
centre, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, 
la falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació 
de personalitat en actes de la vida escolar. 

c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser 
perjudicials per a la salut, i la incitació a aquests actes. 

Els actes o les  conductes a que s’ha fet referència i que impliquin discriminació per raó 
de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats  
s’han  de  considerar  especialment  greus  i  no  seran  susceptibles  de tractar-se en 
mediació. En el cas de no aplicar-se la mediació, s’aplicaran les Normes d’Organització 
i  Funcionament de Centre (NOFC),  parlant amb les dues  parts en conflicte. 

4.1.2.Objectius 

L’educació per a la convivència i el  respecte  en  el  nostre  centre  és  un  dels principals  
objectius de  la  nostra  tasca  educativa.  La  convivència  en  un  centre educatiu   
comporta   necessàriament   un   seguit   de   situacions,   de   divergències d’interessos  
i,  fins  i  tot,  d’enfrontaments  que  poden  ser  considerats  com  a conflictius.  El  
conflicte  és  una  realitat  més  dins  la  convivència  i  la  realitat quotidiana en un 
centre educatiu. Si el conflicte es  resol adequadament, s’arribarà a  noves  etapes  de  
creixement  i  de  millora  de  les  relacions  humanes. 

Així, regularem la convivència en el nostre centre fonamentant-nos en la mediació com 
a eina  essencial. Optem  per introduir  la  mediació en  el  nostre  institut,  tenint  en 
compte  que  la  mediació,  té per  objectiu  promoure  la  creació,  manteniment  i 
restabliment d’un clima de centre pacífic, saludable i acollidor, on les persones se sentin  
acceptades,  segures i motivades  per a  l’aprenentatge.  També volem  evitar que  els  
conflictes  degenerin  en  amenaces, agressions,  exclusió o en  altres  formes de 
violència. Voldríem donar a conèixer molts dels aspectes que una cultura per la 
convivència requereix: 

1. Fomentar la coeducació i transmetre la necessitat de  potenciar la cooperació i  la 
interdependència transmetent  valors  com  la  igualtat,  la  diversitat,  la  justícia 
social, la solidaritat, el respecte,... Crear un ambient on les normes,les dinàmiques,  
les relacions i les actituds es recolzin en la resolució de conflictes i la reconciliació 
potenciant el compromís actiu en les relacions humanes de tots els membres de la 
comunitat educativa. 
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2. Un altre objectiu és la prevenció, la creació d’un clima i ambient de treball que  ajudi 
al creixement personal dels alumnes, que els doni un bon aprenentatge  per a la 
vida i puguin arribar a ser éssers autònoms, emocionalment intel·ligents,     
veritables protagonistes de les seves  decisions i plenament responsables de  les  
conseqüències que se’n derivin. Un clima on les  diferències, les discrepàncies  i,  fins 
i tot, les injustícies es puguin viure i reelaborar amb assertivitat i empatia.  

3. Aconseguir una  formació integradora.  A més de l’aprenentatge acadèmic hem 
d’oferir la possibilitat d’aprendre de les interrelacions,  dels intercanvis,  de  les  
diferències  entre  iguals  participant  de forma més  activa i conscient del  seu  procés 
de  socialització. És una necessitat per tant dotar-los d’estratègies per la solució 
pacífica  dels conflictes, per l’expressió positiva  de  les  emocions,   de  tècniques  
per l’autoregulació  i  l’autocontrol, per l’aclariment dels seus valors  i els  de  
l’entorn  i  de  la interiorització  d’una  cultura del diàleg. 

4. Consolidar  un Equip i un Servei de Mediació al centre. Volem consolidar un servei 
de mediació en el qual participi alumnat  i  professorat.  Un  cop consolidat l’equip,  
ens  trobem  amb  la  necessitat  de  formar  a  nou  alumnat  i companys/es perquè 
vagin renovant-se de  manera natural els integrants de  l’equip de  Mediació a l’igual 
que l’alumnat que va promocionant i marxa del centre. Per  tant,  necessitarem  
també,  alumnat  i  professorat  formador  per garantir  la continuïtat del  servei;  un 
equip formador no només  en mediació sinó també en tots els altres aspectes que 
volem desenvolupar i que especifiquem més endavant. 

Els objectius que es pretenen assolir amb el projecte són:  

1) millorar la convivència en el nostre centre potenciant el diàleg, la cooperació i la 
responsabilitat;  

2) enfortir i reparar les relacions entre les persones de la comunitat educativa que 
conviuen  quotidianament, contribuint a evitar enfrontaments inútils;  

3) afavorir la construcció d’actituds i valors per a fomentar el respecte i la tolerància 
de manera efectiva i pràctica;  

4) cercar estratègies de prevenció i resolució de situacions de conflicte. 

Per la consecució d’aquests objectius, seria necessari que es complissin els següents 
aspectes:  

1) integració  en  el  currículum  de  la  mediació escolar per poder aprofundir  en  
el treball i en la participació de l’alumnat, en d’altres matèries a part de 
l’específica de 3r, Mediació. i de l’incorporació de l’anteriorment anomenada 
específica de 2n, Habilitats socials, al Project Work de 2n de la ESO.  
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2) redifinició i formació de l’assamblea de delegades i delegats com a òrgan 
facilitador de la convivència al centre per a generar propostes per al projecte de 
convivència, ser informants de possibles conflictes a l’aula i fer difusió de les 
activitats que es realitzin a cada nivell, entre d’altres.  

3) creació d’un grup de representants de famílies creat a partir de membres de 
l’AMPA i representants de les famílies per a la revisió del Projecte de 
Convivència.  

 

4.1.3. Descripció del Projecte de Mediació Escolar 

4.1.3.1.Concepte i característiques de la mediació 

Entenem el procés de mediació com a estratègia preventiva en la gestió de conflictes 
entre membres de la comunitat escolar, que no estan necessàriament tipificats com a 
conductes greument perjudicials per la convivència en el centre. Podem entendre la 
mediació com una manera diferent de fer front als conflictes, com una oportunitat de 
construir i aprendre desenvolupant estratègies de gestió positiva, creativa i pacífica, 
potenciant la responsabilitat i el respecte. 

La mediació consisteix en  un procés de gestió de conflictes que es caracteritza per la 
intervenció d’una tercera persona imparcial i experta, sigui a iniciativa de  les parts 
implicades en el conflicte, sigui a indicació d’una altra persona, que té com a objectiu 
ajudar-les a obtenir, per elles  mateixes, un acord satisfactori. 

Així la mediació escolar es caracteritza per: 

a) Tenir per objectiu educar la convivència. 

b) Suposar una aportació a la cultura del diàleg,  el consens i la pau. 

c) Ajudar a crear idea  de grup. 

d) Aprendre a escoltar, a reflexionar i a implicar-se  en  la millora del propi entorn. 

e) Desenvolupar  habilitats  per fer front  per si mateixos  als  conflictes que, de 
manera natural, viuran al llarg de la seva  vida. 

 
4.1.3.2. Aspectes a desenvolupar  

 
Els punts a treballar i com es desenvoluparan seran: 
 
a) La divulgació del Servei de mediació dintre la comunitat educativa. 
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- Com material  de  suport utilitzem un  tríptic informatiu que  ja està dissenyat. 
- Hem fet també uns cartells per penjar a totes les classes i als passadissos del 

centre que es renoven anualment.  
- A més, hem preparat una presentació de diapositives que es passa a tots els 

alumnes a l’inici del curs per donar a conèixer el programa a les tutories a l’igual 
que els membres que en formen part. 

- Divulgació  verbal en la reunió de principi de curs amb pares, en el claustre de 
professors i en el consell escolar. 

- Fem divulgació també directament als alumnes  a través de les tutories. 
- Tenim un apartat dins del web del centre i un blog independent actualitzat amb 

regularitat: http://mediacioroquetes.blogspot.com.es/ 
- Realitzem, si s’escau, assessorament a d’altres centres de les TTEE els quals 

vulguin iniciar-se en aquest servei. 
 
b) La integració en el currículum 

 
Hem elaborat un programa d’acció tutorial que dóna peu a la prevenció de conflictes i 
alhora aprofundeix en un problema bàsic observat en el centre: maltractament entre  
alumnat  (fer  córrer rumors,  excloure  del  grup,  amenaçar...) que  sovint  gaudeixen 
de  cert  grau  de  permissivitat. 
 
Una   bona   manera   d’aproximar-se   al   tema   és   realitzar   activitats   com   crear 
històries,  fer role-playings,  representar  situacions,  etc.  que  ajudin  a l’alumnat  a 
prendre consciència de  les  conductes i dels  efectes negatius que poden  tenir per a 
tothom i de la necessitat d’actuar positivament. 
 
Es treballa en el currículum de l’alumnat tots els aspectes anteriors, bé sigui mitjançant 
matèries alternatives amb contingut específic, com de manera més general en les hores 
de Tutoria dels grups. També es treballa en la matèria  optativa  de  La  Mediació: eina  
de  resolució  de  conflictes  impartida  a tercer  d’ESO i al projecte de 2n de la ESO. 
També s’incorporaran les activitats que es contemplin dins del Projecte d’Acció Tutorial 
amb  la  finalitat de treballar i assolir aquests  objectius. 
 
 
4.1.3.3.Col·lectius que hi participen  
 
Com  ja hem  comentat  anteriorment,  ens  agradaria que  participessin  directa  o 
indirectament  el  major  nombre  de  membres  de  la  nostra  comunitat  educativa  i 
potser  la  responsabilitat  en  part  és  nostra  de  saber engrescar i  il·lusionar  a tothom 

http://mediacioroquetes.blogspot.com.es/
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en aquest projecte. Voldríem aconseguir que els col·lectius participants treballessin  
junts,  formant  equips  de  professors,  d’alumnat  i fins  i tot  de  pares, mares i personal 
no docent que ens  ajudin en la formació i aplicació del Programa. 
 
Hi participa més directament l’alumnat de 2n i de 3r de la ESO. A més, altres alumnes 
seran dinamitzadors/es del projecte en el centre intervenint també en activitats 
formatives, és a dir, delegades i delegats, guaites i alumnat mediador. 
 
 
4.1.3.4. Criteris i indicadors d’avaluació  
 
No és fàcil trobar criteris sobre la millora de la convivència d’un centre a part dels 
indicadors que fan referència a la reducció d’amonestacions i expedients disciplinaris i 
a la percepció sensible d’una millora de l’ambient. 
 
Hauríem d’intentar copsar sobretot la percepció de l’alumnat i del professorat sobre 
si s’ha anat aconseguint el clima de  diàleg  i de  convivència pacífica desitjat, un dels  
objectius primordials del programa. L’avaluació  es  realitzarà  tenint  en  compte  que  
bàsicament es compleixin els objectius proposats però de forma més concreta 
s’avaluaran els següents indicadors: 

 

activitats  instruments d'avaluació *grau d’assoliment  
 

Difusió servei mediació:  
-Presentació servei a tota 
la comunitat educativa 
 
 
 
 
 
 
-Role playing mediacions 
a 1r de ESO 

 
-Presentació a famílies 
mitjançant PowerPoint a 
l’inici de curs 
-Presentació a claustre a 
l’inici de curs i posterior 
difusió mitjançant cartells. 
-Presentació del servei a 
l’alumnat a les tutories 
mitjançant Power Point i 
role playing d’una 
mediació.  

 
fet/no fet 
 
 
fet/no fet 
 
 
fet/no fet  
 
 
fet/no fet 

Servei comunitari: Guaites 
-Observació patis  
 
 
 

 
-Realització d’un horari i 
fulla de seguiment per als 
guaites  
 

 
fet/no fet 
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-Suport a la Mediació. 

-Compliment de les 
funcions principals dels 
guaites segons llibreta de 
notes i formulari google 
 
-Dramatització de casos 
de conflicte. 

% d’assoliment  
 
 
 
 
Fet/no fet 

-Jornada per a mediadores 
i mediadors 

-Programa d’activitats 
 
-Full de registre 
d’assistència i participació.  
 
-Resum gràfic 

Fet/no fet 
 
% d’assoliment  
 
 
Fet/no fet 

 
 
4.1.4. Organització del Servei de Mediació de Centre 

 

4.1.4.1. Coordinació i dinamització 

La coordinació i dinamització del servei de mediació escolar anirà a càrrec de la 
coordinadora  LIC del centre, juntament  amb  la direcció  del  centre i els membres de 
la Comissió de Convivència / Mediació (veure 1.2.) 

 

4.1.4.2. Equip de mediadores i mediadors 

L’alumnat es formarà en l’específica de Mediació escolar impartida a 3r d’ESO, adquirirà 
experiència guiada pels memebres d ela comissió i realitzant mediacions. A partir 
d’aquest curs 2019-20, l’alumnat de 4t d’ ESO que formi part del projecte Guaites del 
Servei Comunitari continuarà aquesta tasca fins que finalitzi la seva estada al centre.  

Rol del/a mediador/a 

Els rols i les funcions bàsiques d’un/a mediador/a són les següents: 

- El/la mediador/a reuneix les persones en conflicte i els  explica que  treballaran  
per canviar la situació. La participació és sempre voluntària i allò que es diu és 
confidencial. 

- El/La mediador/a no jutja, ni dóna consells, ni pren decisions: no té poder. 
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- Hi ha tres normes: parlar  sense interrompre,  evitar  les  desqualificacions  i 
cooperar en la recerca d’una via de sortida. 

- Un cop comença la trobada, el/la  mediador/a  escolta  a cada  persona  per 
separat  i mira de  posar-se en el seu  lloc per tal d’entendre com veu la situació, 
com el/la fa sentir i que li suposa. A continuació treballa per elaborar una 
definició  conjunta del  conflicte que reculli les preocupacions de cada part. 
Després convida  a  formular  el  màxim  d’idees  creatives  i  suggeriments  per 
canviar  la situació.  Els  protagonistes  del  conflicte  escolliran  les  dues o tres 
més  interessants i les  exploraran, cooperant en la busca d’una via satisfactòria 
per als dos. Finalment,  es  pren una  decisió de  comú  acord, el  futur  
compliment  de  la  qual depèn  de  que,  durant  la  trobada,  s’hagin  transformat  
les  actituds  negatives d’una persona envers l’altra en reconeixement i 
revalorització mútues. És usual  i recomanable el treball en co-mediació (2 
mediadors) i s’aconsella que almenys un dels dos mediadors sigui un/a1 
alumne/a. 

- Finalment, els/les mediadors/es també participen de la revisió del procés per a 
verificar que els acords presos s’han complit.  

 

4.1.4.3. Com sol·licitar una mediació 

Sempre que hi ha un conflicte  són els/les tutors/es o l’alumnat afectats directament qui 
demanen una mediació a la coordinació del servei o al cap d’estudis. Són els membres 
de la comissió de convivència qui valoren si el cas proposat requereix mediació i en 
aquest cas s’encarreguen d’intervenir i fer la proposta d’aquesta.   

El procés a seguir es detalla a continuació: 

1. On demanar una sol·licitud de mediació? A la coordinació de mediació (LIC) o al cap 
d’estudis. També es pot fer des del web de mediació: 
http://mediacioroquetes.blogspot.com 
 
2. A qui entregar la sol·licitud de mediació? A la bústia de mediació de la 2a planta o 
per mail a mediacioroquetes@gmail.com o a una de les persones indicades 
anteriorment. 

3. Qui m’informarà de quan i on s’ha de fer la mediació? El membre de la comissió a 
càrrec del cas.  

4. En cas de dubte on em puc dirigir? Al teu tutor/a, a qualsevol  membre de  la direcció 
del centre o a la coordinació de mediació (LIC) 

http://mediacioroquetes.blogspot.com/
mailto:mediacioroquetes@gmail.com
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A més a més, es poden trobar cartells pas a pas de com sol.licitar una mediació a les 
aules i la sala de professorat a l’igual que a la cartellera “#aquiproubullying”. 

 

4.1.4.4. Horaris i espais 

Les  mediacions  es  faran durant  els  esbarjos a l’aula 202, als despatxos de tutoria al 
segon pis o bé a la 014 a la planta baixa. 

 

4.1.4.5. Procés de mediació i protocol d’actuació 

Un cop,  les  dues  parts  implicades en el conflicte  a mediar  han  fet la demanda del 
servei mitjançant el full de  sol·licitud que s’adjunta a l’annex, es  realitza el procés de  
mediació.  Aquest es duu a terme  mitjançant el protocol  que  s’adjunta a continuació. 

Després de  realitzar-se  la  mediació es formalitza  aquesta  en  el  document  de 
mediació escolar (veure  annexos).  

 

4.1.4.6. Avaluació i seguiment. 

Posteriorment, i després d’uns quinze dies, se’n farà la revisió dels acords presos. En 
cas de no haver-se complert, se n’establiran de nous i es tornaran a revisar en dues 
setmanes. Es pot donar el cas en que la propia mediadora s’encarregui íntegrament de 
la revisió de la mediació si així es creu necessari per part de la professora mediadora. 
L’alumna fa devolució a la professora a posteriori si aquest és el cas.  

 

4.1.5. Propostes de millora 

Els aspectes a millorar aniran modificant-se a mesura que les necessitats del centre així 
ho requereixin. Per tant, aquestes són només algunes de les propostes de millora 
detectades en el moment de la revisió d’aquest projecte de convivència (2019-20): 

1.- Trobada de centres mediadors de les TTEE per a compartir experiències i aprendre 
dels altres.  

2.- Esdevenir centre formador o assessorador d’altres centres interessats en iniciar-se 
en la Mediació escolar. 

3.-Millora de la coordinació centre-monitores i del suport a la tasca de les monitores 
del transport escolar. 
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4.2. EL PROJECTE DE LES TUTORIES JÚNIOR 

 
El projecte de les Tutories Júnior es basa en la metodologia de les Tutories entre Iguals  
i és un molt bon instrument per a l’acollida i l’acompanyament de l’alumnat de 1r 
d’ESO o aquells altres alumnes que arriben al centre per primer cop. Aquest projecte el 
vam posar en marxa el curs 2013-14 sota el tutelatge de l’institut Tapiró de Reus, qui 
portava més de 10 anys aplicant-lo al seu centre.  

Ells ens van facilitar els aspectes bàsics del projecte així com la documentació que feien 
servir. Nosaltres vam adaptar la seva experiència als nostres interessos i a la nostra 
realitat (alumnat en gran part transportat i procedent de ZERs i centres de primària dels 
pobles adscrits al centre). 

 

 

 

4.2.1. Organització de les Tutories Júnior 

Per tal de millorar la convivència al centre, alumnat voluntari de 2n, 3r i 4t  tutoritza a 
l’alumnat nou i/o incorporat al centre a 1r d’ESO i fa l’acompanyament durant el primer 
trimestre.  

 

4.2.2. Funció dels Tutors Júnior: 

● Guiar i orientar l’alumnat nou. 
● Ensenyar-los les instal·lacions i recordar-los-hi les normes d’ús. 
● Fomentar el respecte per les persones del centre. 
● Portar un seguiment de l’adaptació del/de la tutorand/a. 
● Detectar possibles problemes d’exclusió i/o d’assetjament. 

 

4.2.3. Què pot demanar l’alumne tutoritzat? 

 
● Resoldre dubtes que anirà tenint sobre el funcionament del centre, entre altres 

coses: contrasenyes, llibres, lavabos, pati, el servei de bar, reciclatge, biblioteca, 
permisos de sortida... 

● Comentar problemes amb algun/a company/a o amb alumnes més grans. 
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4.2.4. Quina és la participació dels tutors/es de grup-classe? 

 
● Informar a les famílies el dia de la 1a trobada (Power Point explicatiu) 
● Informar a l’equip de mediació si detecten alguna anomalia com ara: 

o Algun tutor o tutoritzat que no actua correctament  
o Situacions de bullying escolar  

● Recordar-los que els conflictes es poden resoldre parlant i adreçar-los al servei 
de mediació, si cal. 

 

4.2.5. Organització del Projecte de les Tutories Júnior 

1. Prevenció: detecció de necessitats específiques: en acabar el curs i tenint la 
informació proporcionada per la coordinació amb els centres de procedència de 
l’alumnat, fem una primera selecció d’alumnat al qual valorem que cal adjudicar-li un 
Tutor/a Júnior amb uns objectius específics. Són aquells casos en què tenim 
coneixement de les possibles situacions d’assetjament escolar heretades de Primària, 
alumnat amb especial dificultat per organitzar-se la feina i l’agenda, dificultats per 
establir relacions socials satisfactòries, etc  

2. Voluntariat: durant el 3r trimestre del curs anterior, membres de la Comissió passen 
per les aules dels alumnes que cursaran 2n i 3r d’ESO el curs següent i se’ls explica 
quines són les funcions del Tutor Júnior i el perfil que hauria de tenir i deixem que 
s’apunten voluntàriament. Es demana desprès als tutors docents que ens indiquin quins 
alumnes tenen un perfil més adient per a realitzar la tasca de tutor/a júnior.  

3. Assignació de les parelles: En acabar el curs i amb les informacions recollides als 
apartats anteriors, es confeccionen les parelles, intentant que siguin en una relació 
d’1X1 (un/a Tutor/a tutoritza només a un/a alumne/a). 

4. Formació dels i les Tutors/es Júnior: durant el primer i el segon dia de classes, 
s’organitzen uns tallers de formació adreçats als qui faran la funció de Tutors en el que 
se’ls explica quina és la seva tasca, els aspectes formals de l’organització del programa 
(contracte, registres d’entrevista, derivacions...) així com formació específica en 
tècniques de comunicació per tal de dotar-los d’eines que els ajudin a fer un 
apropament i generar un clima de confiança amb el seu tutorand/a. 

5. Inici del programa: durant la primera setmana de curs s’efectua la presentació de les 
parelles, la signatura del contracte de compromís i s’inicien les trobades que  durant el 
primer trimestre i de manera esglaonada hauran de dur a terme. Tenen 3 trobades 



24 
 

obligatòries que han de realitzar a l’aula assignada al projecte i on han d’emplenar els 
Tutors un full de registre. 

6. Reconeixement. Festa de les Tutories Júniors: la darrera setmana abans de les 
vacances de Nadal es realitza una festa per celebrar amb les parelles que han complert 
adequadament amb els compromisos del programa. La Festa actua com a incentiu i 
reforç positiu durant el primer trimestre i és el moment per als reconeixements i 
agraïments. 

a) la Direcció del Centre fa entrega als Tutor Júniors d’un document de reconeixement 
de la tasca efectuada pels alumnes. 

b) els tutorands de 1r fan entrega als seus Tutors Júnior d’un petit regal fet per ells en 
col·laboració amb el professorat de Visual i Plàstica com a mostra d’agraïment. 

c) els Tutors Júnior realitzen un parell d’actuacions musicals o artístiques per animar 
l’ambient. 

d) esmorzar conjunt i col·laboratiu: els alumnes porten pastissos i menjars fets a casa i 
es posen en comú. 

e) fotos: l’alumnat de 3r de l’optativa de Mediació que col·labora en l’organització de 
l’acte també prepara un Photobooth  

7. Difusió: el programa és presentat a les famílies durant la sessió informativa dels 
tutors i tutores. Les fotos recollides durant el trimestre i a la festa es comparteixen des 
del bloc del Servei de Mediació i al web del centre. 

               

4.2.6. Col·laboracions dels/les Tutors/es Júnior: 

El fet de disposar d’un centenar d’alumnes voluntaris és aprofitat per tal d’oferir-los des 
del centre altre col·laboracions: 

a) Participació en la festa cloenda del programa mitjançant actuacions, 
dramatitzacions i presentació de l’acte.  

b) Participació com a testimonis en l’assessorament a centres que s’inicien en el 
programa de tutories entre iguals.  

4.2.7. Criteris i indicadors d’avaluació 

Tot i el que el programa TEI de les Tutories Júnior és un dels més consolidats al centre 
i més efectiu pel que fa a la prevenció i detecció de l’assetjament, per posar un exemple, 
hem cregut convenient establir criteris i indicadors d’avaluació per a la millora d’aquest 
si s’escau. Els detallem tot seguit: 
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activitats instruments d’avaluació  grau d’assoliment 

Prevenció mitjançant la 
coordinació primària-sec. 

-Realització d’informes 
personalitzats i 
individualitzats per part de 
la cap dept. Orientació 

fet/no fet 

Assignació de parelles -Realització parelles en 
document d’excel basades 
en els informes anteriors 

fet/no fet 

Difusió tasques tutors/es  -Presentació PPT a 
alumnat  ( comissió) 

fet/no fet 

Dinàmica-trobada d’inici 
del programa 

-Dinàmica de trobada i 
valoració posterior per 
part de la comissió  

fet/no fet 

Realització entrevistes de 
coneixença (detecció) i 
revisió d’aquestes 

-Formalització de 3 
entrevistes (documentació 
elaborada per la comissió) 
-Revisió periòdica de les 
entrevistes (comissió) 

fet/no fet 
 
 
 
fet/no fet 

Reconeixement tasca 
mitjançant festa-cloenda 

-Preparació i realització 
festa (comissió, alumnat 
mediador, alumnat AO, 
etc) 

fet/no fet 

Difusió del programa a les 
xarxes 

-Articles web, blog de 
mediació, twitter, IG, etc. 

fet/no fet 

Valoració del programa 
per part de tutors/es i 
tutorands/es. 

-Google Form 1r i 2n/3r 
-Presentació amb 
resultats qüestionari  

fet/no fet 
fet/no fet 

 

 

Propostes de Millora: 

● Proposem, arrel de les propostes rebudes mitjançant el qüestionari de valoració 
del programa passat a l’alumnat, ampliar el programa al segon trimestre. La 
proposta consisteix en fer extensible el programa al segon trimestre, tot 
respectant els timings portats a terme fins ara: festa-cloenda abans de Nadals. 
Al segon trimestre es realitzarà, el següent curs acadèmic, una gimcana per a 
enfortir vincles entre alumnat tutoritzat i tutor. Aquesta gimcana mobilitzarà uns 
200 alumnes i per tant precisa d’una acurada logística a l’igual que preparació. 
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4.3.  LA PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT ESCOLAR 

En el sí de la Comissió de Convivència es tracten diversos conflictes que podem 
classificar o denominar com d’assetjament entre iguals o bullying.  

4.3.1. Programa d’innovació #aquiproubullying 

Davant d’aquestes situacions, que a vegades són comunicades per la víctima, famílies, 
tutors/es o professorat, seguim unes línies generals d’actuació en consonància amb el 
protocol orientatiu que ha establert el Departament d’Educació: 

PROTOCOL VIGENT 

Les virtuts d’aquests protocols d’acció són diverses. 

1. Ofereixen orientacions a tres nivells: prevenció, detecció i intervenció.  

2. Posen l’èmfasi en la prevenció i la detecció.  

3. Ofereixen un circuit amb indicacions clares i un marc comú d’actuació. 

4. Milloren la coordinació dels diferents agents educatius implicats i donen seguretat 
a les seves actuacions. 

No obstant, una vegada s’han aplicat, és necessari valorar l’eficàcia del circuit, dels 
processos i els recursos, i detectar els possibles punts febles del sistema per tal 
d’ajustar-lo al màxim a les necessitats de l’alumnat i del centre.  

D’una manera més específica, les actuacions en aquest àmbit realitzades a l’INS 
Roquetes des del curs 18-19 s’atenen al següent document: 

PROJECTE #AQUIPROUBULLYING 2018-19 INSTITUT ROQUETES 

 

4.3.2. Objectius generals, específics i indicadors. 

 

OBJECTIUS RELACIONATS AMB LA RESOLUCIÓ PACÍFICA DELS CONFLICTES 

Objectius específics Indicadors Dades dels indicadors Grau d’assoliment  

Relectura del document 
anterior,  propostes de 
millora i realització dels 
canvis pertinents. 

● Document actualitzat 
segons el treball de la 
Comissió de Convivència 

-Projecte revisat 

-Implementació de millores  

-Canvis pertinents  

2 (parcialment) 

2 (propostes) 

2 (pendents 
d’actualitzar) 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/documents/protocol_assetjament-ciberassetjament-entre-iguals.pdf
https://agora.xtec.cat/iesroquetes/wp-content/uploads/usu997/2019/11/Projecte-aquiproubullying-INS-Roquetes-18-19.pdf
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Activitats de cohesió:  

- Treball per projectes 
en franja d’optativitat de 
1r d’ESO 

- Programa TJ  

 

- Matèria específica de 
Mediació 

 

- Jornades d’Identitat 
Digital 

 

- Foment del silenci al 
centre, per l’alumnat i el 
professorat. 

 

● Treball solidari fet (gos 
ensinistrat per a noi TEA) 
a 1r d’ESO 

● Programa TJ per al nou 
alumnat de 1r d’ESO. 

● Específica Mediació a 2n i 
a 3r d’ESO 

 

● 2 Jornades realitzades a 
tota l’ESO (6 hores) 

 
 

● FIC amb Betlem 
Casanova + pilotatge de 
dinàmiques de foment del 
silenci i la concentració 
amb alumnat d’ESO. 

 

-100% alumnat 1 ESO 

 

- 100% alumnat 1 ESO, 75 
% alumnat 2 ESO i 25% 
alumnat 3 ESO 

10 alumnes a 2ESO i 10 a 3 
ESO, 10% total 

 

- 5 activitats, una per nivell 
+ presentació conjunta. 
100% participants ESO 

 

- 20% d’alumnat d’ESO 
receptor 

- 15% professorat del 
centre participant en la FIC 
sobre silenci i atenció 

 

4 (total) 

 

4 (molt positiu, només 5 
parelles no van 
funcionar) 

3 (bons resultats dels 2 
grups) 

 

3 (només va mancar una 
major 
implicació de 
les famílies) 

3 (molt bona resposta 
de l’alumnat) 

- Intervencions de la 
Direcció per garantir 
l’aplicació ferma però 
flexible de les NOFC 

- Implicació de l’alumnat 
en la redacció de les 
normes d’aula. 

● Entrevistes individuals i 
entre les parts, presa 
d’acords consensuada, 
derivacions al Servei de 
Mediació, informació a 
tutors i famílies. 

● Treball a l’aula amb els 
tutors de cada grup. 

- 90% Satisfacció de 
l’alumnat, el professorat i 
les famílies implicades. 

 

 

- 90% alumnat del centre 
implicat i  coneixedor del 
procediment. 

4 (bona resposta de 
l’alumnat, el 
professorat i les 
famílies implicades) 
 
3 (persistència de 
problemes de 
comportament) 

- Intervenció del Servei 
de Mediació per a la 
gestió positiva de 
conflictes.  

- Reunions de 
coordinació de tutors/ 
referents Orientació i 
E. Dir. 
 

- Treball dels membres 
del programa juntament 
amb tutors/es de nivell 
per a garantir eines 
bàsiques de gestió de 
conflictes.  

- Treball de valors 
des del centre entorn 
de dates i projectes. 

● Mediacions i pre-
mediacions realitzades, 
entre als. i en algun cas 
als/ profes 

● Trobades setmanals a 
tots els nivells (ESO, 
Batxillerat, Cicles i FPB) 

● Ventall d’activitats per fer 
a classe de tutoria o de la 
matèria pròpia de cada 
professor 

 

● Propostes d’activitats en 
dies marcats (8 de març, 
dia de la Pau, Jornada 
internacional anti-
bullying, etc.) i projectes 

- Més mediacions 
realitzades, més informació 
rebuda i abordatge més 
avançat dels problemes 
(veure taules) 

- Escala de valoració final 
en Google Forms amb 
resultats del 80% mínim) 

- Alt grau de satisfacció 
general del professorat del 
claustre, com a conclusions 
de les trobades 

 

-Participació desigual i 
manca d’un calendari clar i 
d’una voluntat majoritària, 
ja que fem massa coses a 

4 (Valoració molt 
positiva per part de tots 
els sectors implicats) 

 

4 (Alta satisfacció del 
professorat participant) 

3 (Positiu, però amb 
expressió d’algunes 
crítiques per reiteració 
del tema) 

 

2 (propostes 
interessants, però 
manca planificació i 
estructura per arribar a 
tot el que volem fer) 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/celebracions/2019/dia-contra-assetjament/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/celebracions/2019/dia-contra-assetjament/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/celebracions/2019/dia-contra-assetjament/
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propis (Teatre per la 
igualtat) 

vegades i no donem abast)  

 
 
Pel que fa als objectius específics relacionats amb l’assetjament al centre, tenim la taula següent: 
 

OBJECTIUS RELACIONATS AMB L’ASSETJAMENT ESCOLAR 

Objectius específics Indicadors Dades dels indicadors Grau d’assoliment  

Actuacions  de 
sensibilització:  

- Xerrades per a 
famílies 

 

- Concurs del logo 
#aquiproubullying 

- Cartells de 
conscienciació sobre el 
bullying (frases) 

 

- Jornades d’identitat 
digital 

 

- Projecte de “Teatre 
per la igualtat” 
(representació de l’obra 
“Laura o...”, amb text de 
Marga Julià) 

● Xerrades sobre 
ciberbullying del SOAF/ 
Órdago + presentació en 
Jornades Digitals (abril 
19)  

● Cartellera del concurs, 
entrega de premis i difusió 
a les xarxes 

● Panels diversos a aules, 
escales i passadissos 

● 2 Jornades a tota l’ESO (6 
hores). 5 activitats, una 
per nivell + presentació 
conjunta.  

● Representació al centre 4 
funcions de ½ hora i una a 
la biblioteca municipal 

- 2 activitats amb famílies, 
10% participació total 

 

 

-100% de l’alumnat del 
centre, 25 cartells d’ESO i FP 

- 100% alumnes específica de 
Mediació (20 alumnes) 
activitats per a cada curs de 3r 
a 6è 

- 100% participants ESO, 
10% presentadors, sobretot 
1r d’ESO i 2n. 

- 100% assistents alumnat 
ESO, 10 alumnes d’ESO com 
actors/actrius 

-5% famílies i professorat 

2 (assistència limitada, 
alta participació dels 
assistents) 

 

4 (molt bona 
participació total) 

 

4 (bona resposta, alt 
impacte visual) 

 

3 (bons resultats, poca 
implicació familiar) 

3 (alta implicació de 
l’alumnat, poca del 
professorat i les 
famílies) 

Activitats formatives 
realitzades: 

- Curs de Mediació al 
CRP 

 

- Taller d’actualització 
en  Mediació amb 
professorat i alumnat 

- Jornada de formació al 

● Curs sobre Mediació 
organitzat pel CRP amb la 
formadora Bendi Roda 
(setembre a novembre 
2019) 

●  Jornada de formació i 
convivència amb 
professorat i alumnat  

● Formació per equips 
docents (ESO/Bat/FP) 

- 20% professorat, tot un èxit 
que mostra la voluntat de 
treballar la resolució pacífica 
dels conflictes 

- 100% assistents previstos 
(professorat de Mediació + 
alumnat mediador + guaites) 

- 100% del professorat del 
centre 

 

 
4 (Molta participació i 
de molt bona qualitat) 
 
 
4 (molt bons resultats i 
molt bon ambient) 
 
3 (Desigual, positiu 
però també amb 
expressió d’algunes 
crítiques) 
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claustre en detecció de 
l’assetjament. 

- Formació interna en 
silenci, educació 
emocional i 
concentració. 

 

amb material del 
programa, transmissió 
d’informació i materials 

● FIC amb Betlem Casanova 
+ pilotatge de dinàmiques 
amb alumnat d’ESO. 

- 20% alumnat d’ESO 
receptor  

- 15% professorat del centre 
participant en la FIC sobre 
silenci i atenció 

 
3 (resposta molt 
receptiva de l’alumnat) 

Canvis metodològics i 
d’organització per 
l’alumnat: 

-Formació de “guaites” 
o alumnes atents a 
detectar i resoldre 
conflictes. 

 

- Impuls dels alumnes 
mediadors, amb 
formació i capacitat per 
actuar davant una 
possible agressió. 

 

 

- Elaboració conjunta de 
les normes de classe, 
incloent la resolució 
pacífica de conflictes 

-Cartellera 
#aquiproubullying. 

● 10 h de formació als 
“guaites” com a SC de 4t 
d’ESO  

● Fer-los partícips dels 
procediments de detecció 
de conflictes, així com 
altres activitats 

 

●  Formació de l’alumnat 
durant dos cursos 
acadèmics (matèria esp. 
Mediació I i II) 

● Participació de l’alumnat 
en les mediacions del 
curs. 

 

● Treball dels membres del 
programa #aquíp. amb 
tutors/es de nivell. 

 

● Cartellera situada al pis 0, 
amb exposició dels 
treballs i infos del prog. 

-10 alumnes de 4t d’ESO, 
adscrits al Servei Comunitari 
de Guaites, 10% del total de 
4t d’ESO 
 
- Formació realitzada amb 
gran aprofitament i interès en 
la part teòrica 
 
 
- 10 alumnes mediadors ja 
formats  i 20 més en formació 
(per P. Forné i S. Bel) 
 
 
- Insuficient participació de 
l’alumnat en el procés (el 
professorat ha preferit anar 
ràpid i emprendre-ho) 
 
-70% alumnat ha participat 
del procés de revisió/redacció 
de les normes d’aula 
 
-100 alumnat ha vist la 
cartellera. (A. Forcadell ha 
estat la responsable) 

4 (Compliment total de 
la formació) 
 
 
3 (Implicació desigual 
en les tasques) 
 
3 (Alt percentatge 
d’alumnat mediador de 
cara a 2020, interès 
desigual) 
 
 
 
2 (s’han resolt massa 
mediacions sense 
buscar alumnes) 
 
 
2 (el compliment real 
de les normes no està 
al nivell) 
 
 
4 (bon reclam per 
tothom del centre) 

Canvis metodològics i 
d’organització pel 
professorat:  

- Revisió del PAT i 
proposta d’activitats 
trimestrals sobre 
assetjament. 

- Formació entre iguals, 
per compartir 
experiències i fer 
propostes de tots per a 
tots, incloent 
dinàmiques de cohesió 
que millorin la 
convivència al centre 

● Treball de l’equip 
impulsor per incloure 2 
activitats per trimestre en 
el PAT de tots els cursos 
d’ESO mitjançat les 
coordinacions 

● Dinàmiques de formació/ 
intercanvi metodològic: 

a) 1 jornada sobre sensibilització 
i/o detecció d’assetjament 

b) 1 jornada sobre el model 
competencial orientador. 

c) 1 jornada Project Work a 1 ESO 

 
-2 activitats per trimestre i 
grup a ESO 
100% alumnat d’ESO  
Resta de cursos pendent 
d’actualització 
 
- 3 activitats adreçades al 
claustre:  
 
100% assistents sessió 
#aquiproubullying i  
 
50% assistents sessió sobre 
model SCAP 
 
50% assistents sessió Project 

 
3 (tasca realitzada de 
cara al curs vinent tot i 
que enguany ja s’ha fet 
a molts cursos) 
 
 
 
3 (valoració del 
professorat) 
 
 
4 (ídem) 
 
 
3 (ídem) 
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- Entrevistes inicials a 
1r d’ESO per millorar la 
comunicació amb les 
famílies dels alumnes. 

● Documents de gestió 
interna de centre, model 
d’entrevista inicial 

Work 
 
 
75% de les famílies de 
l’alumnat de 1r d’ESO 

 
 
4 (valoració molt 
positiva per part de les 
famílies assistents) 

Millora del procés 
d’abordatge dels casos 
d’assetjament: 

- Espais adequats per a 
tractar casos conflictius. 

- Pre-mediació i 
Mediació en un nombre 
estimable de casos, 
seguint les pautes 
establertes. 

 

 

 

- Documents de 
seguiment dels casos 
tractats des de 
Mediació. 

 

- Ús de tècniques i 
exercicis de relaxació i 
meditació per facilitar la 
comunicació. 

● Millora dels espais 
existents amb cartells del 
programa (despatxos, 
aules, passadissos) 

● Detecció de possibles 
casos d’assetjament i 
discussió de les 
circumstàncies de cadascú 
en les reunions de la Com. 
de Convivència 

 

 

 

● Revisió dels documents 
en vigor: acord de mínims, 
graella, actes de mediació, 
etc. 

● Revisió del procediment 
abans d’abordar una 
mediació o entrevista en 
casos de conflicte. 

 

- 75% de realització (sí altres 
espais, però despatxos sense 
canvis). 
 
- Estadístiques de casos: 
a) 5 casos conflictius de  
possible assetjament. 
b) 4 casos d’assetjament lleu o 
no clar, 1 cas d’assetjament 
real detectat. 
c) 5 casos resolts (100% de 
percentatge en què s’ha 
aconseguit aturar). 
d) 1 cas en total d’alumnes que 
es considera que han patit 
assetjament real i greu. 
 
-Digitalització de la graella de 
seguiment dels casos tractats 
des del Convivència/ Mediació. 
 
- Èmfasi creixent en el 
respecte, la tranquil·litat i la 
calma abans d’abordar una 
entrevista conflictiva. 

3 (els despatxos poden 
millorar) 
 
 
4 (veure annex 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
4 

 
 

4.3.3 Intervencions davant l’assetjament escolar 

Ja des del curs 13-14 ens vam fixar com a objectiu per als cursos posteriors revisar amb 
cura els protocols d’assetjament entre iguals i establir-ne un de propi que fos semblant 
al proposat pel Departament d’Ensenyament. 
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D’acord amb aquesta actuació s’ha elaborat tota una sèrie de documentació pròpia en 
què fem constar la gestió d’aquests casos: 

a) Fulls de registre de cada cas. 
b) Seguiment fet en la Comissió de Convivència i/o en Direcció (actes ) 
c) Notificacions a les famílies (cartes de compromís i amonestacions escrites). 
d) Informes de resolució o de conclusió (cap d’estudis i comissió de convivència) 

Pel que fa a la prevenció de l’assetjament, ens ajudem de tres eines bàsiques: 

a) L’informe de traspàs de primària, que ens ajuda a conèixer els casos ja 
existents i identificar possibles perfils de víctimes i agressors. 

b) El programa de Tutories Júnior, que tot sovint ens alerta de situacions de risc.  

c) Eines de difusió del servei de mediació i dels programes de Tutories Júnior i 
#aquiproubullying.  

d) Xerrades i tallers sobre assetjament i ciberassetjament a tots els nivells.  

Pel que fa a la detecció, ens informem per diferents vies, totes obertes: tutors juniors i 
tutors de classe, alumnat Guaites, caps d’estudis i Direcció, Departament d’Orientació, 
servei de Mediació Escolar, professorat i famílies en general. 

I pel que fa a la intervenció, en aquells casos en què no s’ha produït encara una falta 
greu, treballem des de dos àmbits:  

a) Donar suport a la víctima i reforçar la seva autoestima,  
b) Utilitzar l’anomenat mètode Pikas, segons el qual els agressors són amonestats 

i han de signar un full d’advertiment escrit en què se’ls informa de la seriositat 
dels fets comesos i s’informa als pares sobre el seu comportament. 

D’altra banda, hem seguit amb el nostre objectiu de fer difusió i sensibilització entre el 
professorat i l’alumnat, per començar a eradicar definitivament aquella dita que sovint 
encara s’empra en abordar aquestes qüestions: “són coses de nens.” A més a més, i en 
consonància amb el programa #aquiproubullying, passem a empoderar la figura del 
guaita o observador en tots els processos a dalt esmentats.  

Com a conclusió, podem afirmar que en un nombre de casos molt elevat la resolució 
dels conflictes mitjançant aquest mètode ha estat positiva. 

 

4.4. Altres mesures no incloses en els projectes anteriors 

 4.4.1. Impuls de l'Assemblea de Delegats 
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 Els i les delegats/des tindran veu i vot per a debatre sobre aquest projecte de 
convivència i sobre la necessària de les NOFC. També tindran el deure de traslladar als 
respectius cursos els temes tractats i recollir les valoracions de l’alumnat per a poder 
fer trasllat de nou a l’assemblea per a arribar a nous acords.  

 4.4.2. Revisió de les NOFC 

 Un dels objectius de l’assemblea, juntament amb representants de les famílies 
i del professorat, serà principalment assabentar-se de les NOFC i fer propostes de 
revisió encaminades a la millora de la convivència al centre. Aquestes son algunes de 
les propostes que es faran a debatre: ús del mòbil al centre, ús de les instal.lacions, 
mesures de reparació o sanció vinculades a l’incompliment de les normes, etc.  

 4.4.3. Foment de la participació de les famílies i entitats de l’entorn  

Mitjançant la invitació a membres de l’AMPA, les famílies representades al consell 
escolar i d’altres voluntaris/ies que vulguin aportar el seu criteri a la comissió de 
convivència, esperem obtenir propostes de millora relacionades amb el funcionament 
del centre en general i de la convivència en particular.  

El mateix és aplicable a les entitats de l’entorn, amb les quals incrementarem la nostra 
relació per a poder treballar amb uns objectius comuns en pro de la resolució pacífica 
dels conflictes i de la millora de la convivència tant dintre com fora del centre.  

 

5. Seguiment i avaluació del Projecte de Convivència  

5.1.1  Diagnosi 2020 a partir dels objectius de millora: Google Form.  

Revisió anual (en assemblea de delegats i claustre mínim dos cops a l’any.) 
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ANNEXOS  

 

ADRECES D'INTERÈS EMPRADES PER A LA REDACCIÓ D’AQUEST PROJECTE DE 
CONVIVÈNCIA:  

-
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitx
a&documentId=781530&language=ca_ES (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.) 

-http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia  (APLICACIÓ PER A LA 
REDACCIÓ DEL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA) 

-
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/documents/Pd
C.pdf (PROJECTE DE CONVIVÈNCIA I ÈXIT EDUCATIU, continguts de l’aplicació) 

-https://agora.xtec.cat/iesroquetes/categoria/mediacio_tj/ (WEB DEL CENTRE) 

-https://agora.xtec.cat/iesroquetes/projecte-educatiu/projecte-de-convivencia/ 
(BLOG DEL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE) 
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