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1. Introducció  

L’Institut de Gurb, situat al mateix municipi i amb una àrea d’influència formada pels municipis 

de Sant Bartomeu del Grau, Santa Eulàlia de Riuprimer, Muntanyola i Gurb, incorpora en el seu 

Projecte de Direcció 2018-2022 la necessitat d’aprovar i implementar el seu Projecte de 

Convivència, tenint en compte el Projecte Educatiu de Centre. Aquest se sosté sobre quatre 

grans pilars: la innovació, la recerca, la comunicació i la pràctica de l’esport, i té com a objectius 

de centre les prioritats i els plantejaments educatius en termes d'equitat i d'excel·lència, la 

coeducació, la convivència, la inclusió i l’atenció a la diversitat. 

 

 

2. Marc legal i normatiu 

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.  

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.  

Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, determina a 

l’article 124.1 que els centres inclouran a la programació general anual el seu pla de convivència 

i totes aquelles actuacions i activitats programades per al foment de la convivència escolar.  

Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació 

del Projecte centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya han de tenir implementat el 

Projecte de convivència en el marc del seu Projecte educatiu, en un termini màxim de tres anys 

a partir de la data de publicació. de convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte 

educatiu de centre, determina que els centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya han 

de tenir implementat el Projecte de convivència en el marc del seu Projecte educatiu, en un 

termini màxim de tres anys a partir de la data de publicació. 

Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 

de maig, d’educació. 

 

 

3. Contextualització del centre 

Els quatre municipis que acull el centre són municipis rurals que han sabut adaptar-se a la 

modernització actual acollint diverses empreses i comerços que han ampliat notablement la 
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seva activitat econòmica i els han permès guanyar habitants. Donada la seva proximitat amb Vic, 

gaudeixen dels privilegis que comporta la vida en entorns naturals ben comunicats.  

El municipi de Gurb, degut al seu paratge natural i les bones comunicacions viàries, ha generat 

un creixement de població residencial amb habitatges unifamiliars. Muntanyola, on la base 

econòmica  són les activitats del sector primari la població està en fase de creixement i es 

reparteix en sòl urbà i sòl rural. St Bartomeu del Grau, l'agricultura de secà i la ramaderia de 

bestiar porcí són les bases de l’economia del municipi. Sta Eulàlia de Riuprimer és un municipi 

amb una alta qualitat de vida on es combina la vida rural i la urbana. 

Aquest context comporta que al centre hi hagi nivell baix d'immigració i que la classe social sigui 

majoritàriament mitja alta 

 

 

4. El Projecte de Convivència 

Segons la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, el Projecte de convivència forma part del 

Projecte Educatiu de Centre i recull les mesures de promoció de la convivència, els mecanismes 

per a la resolució pacífica dels conflictes, especialment la mediació, així com les mesures i 

actuacions d'intervenció educativa aplicables en el cas d'incompliment de les normes 

d'organització i funcionaments del centre i d'acord amb la normativa vigent. El Projecte de 

Convivència reflecteix les accions que els centres educatius desenvolupen per capacitar tot 

l'alumnat i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes. 

 

 4.1. Principis d’actuació 

Segons la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març,  els principis d’actuació d'un projecte de 

convivència són: 

- La participació i la corresponsabilització de la comunitat educativa i dels agents educatius 

de l’entorn per tal d’aconseguir una actuació compartida i coherent, eficaç i eficient, 

fonamentada en una cultura dialògica i intercultural, basada en l’acord i la norma i 

concretada amb fermesa, rigor i afecte.  

- L’actuació global i integral perquè amb mesures parcel·lades no s’aconsegueix un clima 

necessari per a la convivència. Cal un plantejament integral i coordinat de tota la comunitat 

educativa, partint d’un procés d’aprenentatge col·lectiu i amb una organització que 

gestioni, articuli i doni sentit a les actuacions i als processos.  

- La descentralització perquè cal que les decisions siguin contextualitzades. Un projecte de 

convivència ha de respondre a una necessitat percebuda col·lectivament, ha de ser flexible 

i ha de ser fruit d’un procés d'aprenentatge dels diferents agents educatius d'un territori.  
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- La normalitat, per tal d’adoptar, sempre que sigui possible, les propostes més clares, més 

properes i més integradores. 

- La millora constant de les actuacions, a fi de donar una resposta ajustada a les necessitats 

més greus i més urgents i establir els instruments i els indicadors que permetin anar 

ajustant les estratègies, les actuacions i els recursos per a la consecució dels objectius. 

 

 4.2. Missió i objectius generals 

Segons la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, el Projecte de convivència té com a missió 

contribuir al màxim desenvolupament personal, acadèmic i social de tot l'alumnat. Per a la 

consecució d'aquest fi, s'estableixen els següents objectius generals: 

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

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

3. Potenciar l'equitat i el respecte a la diversitat de l'alumnat 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. 

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. 

 

4.3. Comissió de convivència 

En les Normes d'Organització i Funcionament del Centre es determina que en la Comissió de 

convivència hi participen: el/la director/a, el/la cap d’estudis i el/la coordinador/a de 

convivència. També, que el/la coordinador/a de convivència és qui gestiona l’ordre del dia, la 

memòria i la documentació generada. Així mateix, que té les funcions següents: 

1. Gestionar la convivència al centre.  

2. Vetllar pel compliment del Pla de Convivència del centre.  

3. Vetllar per mantenir un bon clima de convivència al centre.  

4. Altres funcions que li atribueixi el centre. 

 

4.4. Nivells d’actuació, àmbits d’actuació i temes a desenvolupar 

Segons la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, els nivells d’actuació, àmbits d’intervenció i 

temes a desenvolupar són els següents: 
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4.4.1. Nivells d’actuació 

El Projecte de Convivència respon a un plantejament integral i global de la convivència, partint 

d'un procés d'aprenentatge col·lectiu i amb una organització que gestioni, articuli i doni sentit 

tant a les actuacions com als processos. A aquest efecte, el Projecte de Convivència ha de 

contemplar mesures i actuacions relacionades amb cadascun dels nivells d'actuació següents: 

A.1. Nivell preventiu 

Valors i actituds convivencials: Mesures i actuacions orientades a desenvolupar en l'alumnat 

aquelles actituds i valors propis de la competència social i ciutadana que contribueixin a fer-lo 

competent en la relació amb si mateix, amb els altres i amb el món. 

A.2. Nivell d'intervenció 

Resolució de conflictes: Mesures i actuacions que han de permetre a la comunitat escolar 

abordar de manera positiva la gestió i resolució de conflictes. Així mateix, el Projecte de 

Convivència recull els processos que s'hauran d'articular en cas d'incompliment de les normes 

concretades en les Normes d'Organització i Funcionament del Centre (NOFC) i d'acord amb la 

normativa vigent. 

A.3. Nivell organitzatiu i de gestió de centre 

Mesures, actuacions i marc organitzatiu: han de permetre al centre educatiu gestionar, facilitar 

i articular tant les actuacions com els processos necessaris per treballar a favor de la convivència. 

 

4.4.2. Àmbits d’intervenció 

Per donar continuïtat i coherència educativa a les actuacions proposades en els nivells descrits 

anteriorment, caldrà preveure tres àmbits d'actuació diferenciats: el centre, l'aula i l'entorn, en 

el benentès que la permeabilitat entre aquests àmbits afavoreix la transferència 

d'aprenentatges, valors, actituds i hàbits relacionals.  

En l’àmbit d’actuació de centre es treballarà des de la Comissió de Convivència, Comissió 

d’Atenció a la diversitat, Comissió Pedagògica i la Coordinació de Tutors 

 

4.4.3.  Temes a desenvolupar 

Els temes del Projecte de convivència es poden desenvolupar seguint aquest quadre de doble 

entrada: 

NIVELL 
ÀMBIT 

AULA CENTRE ENTORN 

A. NIVELL PREVENTIU: 

Valors i actituds convivencials 

A.1 Coeducació 

A.2 Educació intercultural 
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A.3 Educació per la pau 

A.4 Educació socioemocional 

A.5 Educar en el respecte 

A.6 Educar en l’esforç i la responsabilitat 

A.7 Educar en la gestió positiva de conflictes 

A.8 Inclusió 

B. NIVELL D’INTERVENCIÓ: 

Resolució de conflictes 

B.1 Absentisme 

B.2 Conflictes greus 

B.3 Gestió i resolució positiva dels conflictes 

C. NIVELL ORGANITZATIU I DE 

GESTIÓ DE CENTRE: 

Organització de centre 

C.1 Acollida 

C2 Comunicació 

C.3 Estructura i gestió de recursos 

C.4 Norma 

C.5 Participació 

 

4.5     Objectius generals del projecte de convivència 

Objectius generals del projecte de convivència del Departament d’Ensenyament (Resolució 

ENS/585/2017, de 17 de març) 

El Projecte de Convivència té com a missió contribuir al màxim desenvolupament personal, 

acadèmic i social de tot l'alumnat. Per a la consecució d'aquest fi, s'estableixen els següents 

objectius generals: 

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

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

3. Potenciar l'equitat i el respecte a la diversitat de l'alumnat 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. 

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. 
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5. Diagnosi en matèria de convivència del centre 

5.1. Diagnosi de sensibilització sobre convivència  

Cal comentar que abans d’iniciar el procés d’elaboració del Projecte de Convivència del centre 

es va realitzar un procés de sensibilització en matèria de convivència en tota la comunitat 

escolar i on es van utilitzar les eines de sensibilització donades pel Departament 

d’Ensenyament. (Veure Annexos 1 i 2) 

Aquesta reflexió conjunta es va realitzar amb l’objectiu de facilitar un espai per compartir 

creences, parlar, escoltar, cercar un llenguatge comú i arribar a una concepció de convivència, 

consensuada per tothom que hi va participar. 

La participació en aquesta fase de sensibilització, va ser molt alta en el cas de l’alumnat (cal 

tenir en compte però que es va fer en hores de tutoria), en el del professorat, i en el del PAS; 

en canvi en el cas de les famílies va ser molt baixa, tot i que les que hi varen participar es van 

mostrar interessades. 

 

5.2. Diagnosi de convivència 

Una diagnosi de la situació de la convivència en el centre que permeti determinar els punts forts 

i febles i les necessitats del centre educatiu en matèria de convivència. (Veure Annexos 3 i 4) 

 

5.3. Diagnosi actual del centre en matèria de convivència 

Per analitzar la situació actual en matèria de convivència de l’Institut de Gurb, s’ha realitzat una 

diagnosi a partir de l’anàlisi del centre a partir dels enunciats proporcionats pel Departament 

d’Ensenyament en el document “Projecte de convivència i èxit educatiu, sobre els diferents 

temes de convivència, en relació als àmbits de centre, aula i entorn. A partir d’aquí,  segons s’han 

classificat els enunciats en matèria de convivència en: punts molt forts, punts forts, punts febles 

i punts molt febles. (Veure Annex 5) 

 

5.4. Necessitats detectades a partir de la diagnosi 

Finalitzada l’anàlisi de la situació actual del centre en matèria de convivència, i a partir dels seus 

punts molt febles i febles, s’han definit algunes de les necessitats del centre en matèria de 

convivència. Aquestes s’han definit pels temes que s’han considerant que s’han de tractar 

inicialment. Aquests i aquestes són: 

A. NIVELL PREVENTIU: Valors i actituds convivencials 

A.1 Coeducació: en la diagnosi es detecta que cal incorporar la coeducació de manera més 

fefaent en l’àmbit de centre i en l’àmbit de l’entorn, de manera que es fomenti i s’incrementi la 

comunicació  amb l’entorn i s’incorpori en els documents de centre. 
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B. NIVELL D’INTERVENCIÓ: Resolució de conflictes 

B.1 Absentisme: segons la diagnosi es detecta que en matèria d’absentisme i a nivell de centre 

cal dissenyar un sistema d’indicadors que permeti reduir l’absentisme i l’abandonament escolar 

prematur al centre. 

B.2 Conflictes greus: el centre no té un nombre considerable de casos sobre faltes o conflictes 

greus o molt greus, malgrat tot es creu necessari la seva regulació per documentar i ordenar les 

diferents actuacions que es fan. 

B.3 Gestió i resolució positiva dels conflictes: en relació a la gestió positiva de conflictes el centre 

ha considerat necessari preveure les possibles conductes contràries a la convivència, i en el cas 

que es produeixin regular i millorar les seves actuacions. 

 

 

6. Objectius específics, estratègies, concreció i planificació de les 

actuacions previstes i indicadors 

Una vegada detectades les necessitats que té el centre  en matèria de convivència, s’han 

formulat els objectius específics de centre i les seves estratègies, d’acord amb el PEC del centre, 

el PdD i els objectius generals del PdC segons la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març. 

La concreció i planificació dels diferents objectius específics, estratègies i actuacions previstes 

amb els seus indicadors, recursos i temporització es mostren en les següents taules. 

Cal dir, que només s’han realitzat aquelles taules dels temes que s’han tractat fins ara en aquest 

PdC. A continuació es mostren aquestes taules. 
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NIVELL D’ACTUACIÓ: A. VALORS I ACTITUDS 

Accions proactives, afavoridores de la convivència que contribueixen a crear un bon clima escolar, ajuden a fer que l’alumnat sigui competent en la relació amb si mateix, amb els altres i 
amb el món, i propicien l’èxit acadèmic, personal, social i laboral. 

A1. COEDUCACIÓ 

QUÈ ÉS LA COEDUCACIÓ? 
La coeducació és l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats i individualitats de les nenes i els nens, i de les noies i els nois, independentment del seu 
sexe, orientació afectivosexual, identitat o expressió de gènere, potenciant així la igualtat real d’oportunitats. La coeducació cerca l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de 
gènere, sexe o orientació afectivosexual i el respecte de la diversitat de l’alumnat. 

NECESSITAT DETECTADA SEGONS LA DIAGNOSI 

Segons la diagnosi es detecta que,  cal incorporar la coeducació de manera més fefaent en l’àmbit de centre i en l’àmbit de l’entorn, de manera que es fomenti i s’incrementi la 
comunicació  amb l’entorn i s’incorpori en els documents de centre. 

OBJECTIU ESPECÍFIC ESTRATÈGIES 

OB1_Crear una estructura organitzativa que permeti assolir els objectius vinculats a la 
coeducació. 

OB1_E1. Crear la figura del responsable de coeducació, redactar les funcions, realitzar la formació. 

OB1_E2. Establir coordinació amb els municipis. 

OB2. Sensibilitzar la comunitat educativa sobre coeducació OB2_E1. Dissenyar, implementar i avaluar el projecte “Celebrem la sexualitat” pels alumnes de 1r, 2n 3r i 4t 
ESO. 

OB2_E2. Dissenyar un pla formatiu per abordar els aspectes vinculats a la coeducació 

OB3. Incorporar el tractament de gènere als documents de centre OB3_E1.Revisar en clau d’igualtat de gènere les actuacions del centre (protocols, programacions…) 
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NIVELL D’ACTUACIÓ: A. VALORS I ACTITUDS A1. COEDUCACIÓ 

ACTUACIÓ RECURS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLE 

OB1_E1_A1: Publicar distints materials (xerrades, articles, documents, ..) sobre matèria de coeducació. Web del centre Tot el curs Comissió de convivència. 
 
Coordinació sistema de 
comunicació 

OB1_E1_A2: Proposta de formació en matèria de coeducació en el Pla de Formació Interna de Centre. Pla de Formació Interna de Centre 
(FIC) 

Tot el curs Comissió de convivència. 
 
Comissió pedagògica 

OB1_E1_A3: Crear Comissió i /o servei comunitari intern que vetlli i promogui la igualtat de gènere amb l’alumnat. Programació projecte BRICS i 
servei comunitari de 3r 

Tot el curs Àmbit participació 

OB1_E1_A4: Proposta de cursos o formacions sobre coeducació a l’AMPA i consells escolar Pla d’Orientació Educativa 
i  d’Acció Tutorial (POEAT) 
Comissió de delegats 
Àmbit participació 

Tot el curs Coordinació de tutors 

OB1_E1_A5: Elaborar i/o aplicar protocols d’actuació davant conflictes  produïts per violència de gènere o per motius 
d’orientació afectivosexual, identitat de gènere i expressió de gènere d’àmbit local. 

Protocols comissió convivència Tot el curs Comissió de convivència. 

OB1_E2_A1:  Col·laborar amb les entitats de l’entorn per promoure accions que afavoreixin la igualtat de gènere. Programació projecte BRICS i 
servei comunitari de 3r 

Tot el curs Àmbit de participació 
 
Comissió de convivència. 

OB1_E2_A2: Fer jornades d’intercanvi d’experiències i estratègies al voltant de la coeducació. Memòria anual Tot el curs Comissió de convivència. 

OB2_E1_A1: Programar activitats per als cursos de 1r, 2n, 3r i 4t. POEAT Tot el curs Equips docents 
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OB2_E1_A2: Realització d’enquestes per recollir el grau de sobre les mesures i actuacions en l’àmbit de coeducació Pla d’enquestes Tercer trimestre Comissió de convivència. 

OB2_E2_A1: Proposta de cursos o formacions sobre coeducació a l’AMPA i consells escolar Memòria anual Tot el curs Comissió de convivència. 

OB3_E1_A1: Supervisar l’ús correcte del llenguatge no sexista en els documents de centre. Documents de centre Tot el curs Coordinació de qualitat 

 

NIVELL D’ACTUACIÓ: A. VALORS I ACTITUDS A1. COEDUCACIÓ 

INDICADOR CRITERI D’ACCEPTACIÓ INSTRUMENT D’AVALUACIÓ   

Les NOFC contempla l’estructura organitzativa referent a la coeducació Fet NOFC   

Activitats de sensibilització i formació  per alumnes >=2 Memòria anual 
  

Activitats de  sensibilització i formació pel claustre >=3 Memòria anual   

Activitats de sensibilització per les famílies >=1 Memòria anual   

Nombre documents revisats 25% Memòria anual   
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NIVELL D’ACTUACIÓ: B. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

Resolució de conflictes per abordar de manera efectiva les tensions inevitables del dia a dia i proposar accions i protocols per a la reconciliació entre les parts, reparar els danys i establir les 
bases per evitar-ne la repetició. 

B1. ABSENTISME 

QUÈ ÉS L’ABSENTISME? 
L’absentisme és l’absència reiterada i no justificada, dins l’horari escolar, d’alumnat en edat d’escolarització obligatòria en el centre educatiu on està matriculat. 
El terme absentisme s’utilitza per expressar diferents situacions de ruptura escolar. Així, se sol emprar també per indicar situacions de desescolarització o abandonament escolar. És per 
això que cali aclarir aquests conceptes:  
a) No-escolarització: Fa referència al fet que els progenitors, els titulars de la tutela o els guardadors d’un infant o adolescent en període d’escolarització obligatòria no gestionin la plaça 
escolar corresponent sense una causa que ho justifiqui.  
b) Abandó escolar: Implica el cessament indefinit de l’assistència a la plaça escolar corresponent per l’infant o l’adolescent en període d’escolarització obligatòria. L’abandonament suposa 
una ruptura definitiva amb l’escola i els alumnes esdevenen desconeguts per a l’escola tot i estar-hi matriculats.  
c) Desescolarització: Fa referència a aquell alumnat que deixa d’estar matriculat en un centre educatiu. 

NECESSITAT DETECTADA SEGONS LA DIAGNOSI 

Segons la diagnosi es detecta que en matèria d’absentisme i a nivell de centre cal dissenyar un sistema d’indicadors que permeti reduir l’absentisme i l’abandonament escolar prematur al 
centre. 

OBJECTIU ESPECÍFIC ESTRATÈGIES 

OB1. Prevenir l’absentisme i l’abandonament escolar 
prematur. 

OB1_E1. Establir mesures organitzatives i metodològiques per prevenir els casos possibles absentisme i 
abandonament  escolar prematur. 

OB2. Detectar prematurament possibles casos d’absentisme 
escolar. 
 

OB2_E1. Establir indicadors que permetin preveure i detectar els possibles casos d’absentisme i abandonament escolar 
prematur. 

OB2_E2. Recollir la informació en relació als possibles casos d’absentisme i abandonament escolar prematur. 

OB3. Tractar els casos d’absentisme OB3_E1. Establir diverses estratègies a nivell correctiu sobre possibles casos d’absentisme escolar 

OB4. Establir una dinàmica de Qualitat i Millora contínua OB4_E1. Avaluar anualment l’absentisme escolar al centre per millorar-lo 
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NIVELL D’ACTUACIÓ: B. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES B1. ABSENTISME 

ACTUACIÓ RECURS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLE 

OB1_E1. Incorporar objectius vinculats a la prevenció de l’absentisme escolar a les Comissions 
d’inclusió i Comissió pedagògica. 

Reunions de les Comissions 
d’inclusió i pedagògica. 
 

1T Comissió de Convivència 

OB1_E1. Aplicar les mesures organitzatives i metodològiques recollides en el PEC per reduir els 
casos possibles absentisme i abandonament  escolar prematur. 

Equip docent Tot el curs Comissions d’inclusió i 
Comissió pedagògica. 

OB2_E1. Incorporar nous indicadors al Manual d’Indicadors del Centre (MIC) Manual d’indicadors 1T Coordinació de qualitat 

OB2_E2. Incorporar el centre en grups de treball per a la prevenció i detecció d'abandonament 
escolar prematur. 

Projecte Alliance 3 
TIAFF  

Tot el curs Comissió convivència 

OB3_E1. Incorporar en el POEAT les estratègies i els procediments d’actuació pels possibles casos 
d’absentisme escolar. 

POEAT 1T Comissió Inclusió 

OB3_E1. Aplicar el procediment de gestió de l’absentisme. Projecte de convivència 
Equips docents 

Tot el curs Comissió de Convivència 

OB4_E1. Recollir a la Memòria Anual (MA) les dades i les valoracions sobre absentisme al centre. MA 3T Direcció 

OB4_E1. Establir nous objectius de millora pel curs següent Revisió per direcció 3T Direcció i Coordinació de 
convivència 
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NIVELL D’ACTUACIÓ: B. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES B1. ABSENTISME 

INDICADOR CRITERI 
D’ACCEPTACIÓ 

INSTRUMENT D’AVALUACIÓ 

OB1_ % de casos detectats respecte l’alumnat del centre < 1,4% Registre d’alumnes amb possible risc d’absentisme o abandonament 
prematur. 

OB2_ % de d’alumnat sense abandonament prematur respecte els casos 
tractats 

> 50% Registre d’alumnes amb possible risc d’absentisme o abandonament 
prematur. 

OB3_ Nombre de reunions de la comissió d’absentisme per cas tractats > 3 reunions Actes de la Comissió d’absentisme 

OB4_ % d’objectius sobre absentisme assolits. >75 % Memòria del Projecte de convivència 
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NIVELL D’ACTUACIÓ: B. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

Resolució de conflictes per abordar de manera efectiva les tensions inevitables del dia a dia i proposar accions i protocols per a la reconciliació entre les parts, reparar els danys i establir les 
bases per evitar-ne la repetició. 

B2. CONFLICTES GREUS 

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

Les normes d’organització i funcionament del centre, tal com indica l’article 24 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, han d’establir les mesures 
correctores i sancionadores que s’aplicaran davant les faltes o irregularitats comeses pels alumnes, que s’han d’inscriure en el marc de l’acció educativa i han de tenir com a finalitat 
contribuir a la millora del seu procés educatiu. 

NECESSITAT DETECTADA SEGONS LA DIAGNOSI 

El centre no té un nombre considerable de casos sobre faltes o conflictes greus o molt greus, malgrat tot es creu necessari la seva regulació per documentar i ordenar les diferents 
actuacions que es fan. 

OBJECTIU ESPECÍFIC ESTRATÈGIES 

OB1. Detectar prematurament els conflictes o faltes greument perjudicials per a la 
convivència la centre. 

OB1_E1. Establir mesures per fer un seguiment de les faltes que puguin esdevenir greus o 
molt greus. 

OB1_E2. Reconduir possibles faltes que puguin esdevenir greus o molt greus. 

OB2. Tractar els conflictes o faltes greument perjudicials per a la convivència del centre. OB2_E1. Establir mesures per fer-ne el seguiment. 

OB2_E2. Establir mesures d’actuació per resoldre la falta. 

OB3. Establir dinàmiques d’eficiència i de millora en la resolució de faltes greus o molt greus OB3_E1. Avaluar anualment la gestió positiva de faltes greus o molt greus al centre 
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NIVELL D’ACTUACIÓ: B. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES B2. CONFLICTES GREUS 

ACTUACIÓ RECURS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLE 

OB1_E1. Recollir les faltes i les actuacions que es realitzen per resoldre faltes que puguin 
derivar a convertir-se en greus o molt greus. 

Full de registre d’incidències Tot el curs Comissió de 
convivència 

OB1_E1. Resoldre amb l’alumnat i amb les famílies implicades les  faltes que puguin 
esdevenir greus o molt greus a través de la gestió positiva de conflictes. 

Tutoria individual, tutoria d grup i 
comissió de convivència. 

Tot el curs Comissió de 
convivència i  
Equip docent 

OB2_E1. Registrar la falta greu o molt greu. Mòdul de disciplina i/o obertura 
d’expedient. 

Tot el curs Comissió de 
convivència. 
Equip directiu 

OB2_E1. Aplicar les mesures correctores i sancionadores 
 

Tot el curs Equip directiu 

OB2_E1. Comunicar a les famílies implicades la falta greu o molt greu. 
 

Tot el curs Equip directiu 

OB3_E1. Recollir en el document de la Memòria de la Comissió de Convivència les possibles 
millores sobre el procediment 

Memòria anual de centre Tot el curs Comissió de 
convivència. 

 

NIVELL D’ACTUACIÓ: B. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES B2. CONFLICTES GREUS 

INDICADOR CRITERI D’ACCEPTACIÓ INSTRUMENT D’AVALUACIÓ 

OB1_ Nombre de casos tractats per curs ≤ 3  Registre d’incidències 

OB2_ Aplicació de les NOFC Sí Mòdul de disciplina i/o obertura d’expedient. 

OB3_ Avaluació de la coordinació  Sí Memòria anual 
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NIVELL D’ACTUACIÓ: B. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

Resolució de conflictes per abordar de manera efectiva les tensions inevitables del dia a dia i proposar accions i protocols per a la reconciliació entre les parts, reparar els danys i establir les 
bases per evitar-ne la repetició. 

B3. GESTIÓ I RESOLUCIÓ POSITIVA DELS CONFLICTES 

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

Els conflictes lleus són font de malestar i dificulten el dia a dia en el centre. Educar en la Gestió positiva dels conflictes d’aquesta aplicació té com a objectiu principal proporcionar a 
l’alumnat les eines, les estratègies i les habilitats necessàries per entendre el conflicte com una oportunitat d’aprenentatge i gestionar-lo de manera constructiva per tal de transformar-lo 
eliminant els elements violents. 
En el cas que, malgrat les mesures preventives i proactives tant a nivell individual com grupal, el conflicte es produeixi o persisteixi, caldrà posar en marxa estratègies d’intervenció. En 
aquest sentit, les Normes d'organització i funcionament de centre han de recollir quines són les conductes considerades faltes lleus i determinar les mesures correctores i sancionadores 
oportunes. Aquestes han de tenir un caràcter reparador i restauratiu i, sempre que sigui concordant, poden incloure alguna activitat d’utilitat social per al centre o l’entorn. 
Les mesures correctores i sancionadores han de contribuir al procés educatiu dels alumnes de manera que es vetlli per la protecció dels drets dels afectats i s’asseguri el compliment dels 
seus deures, es garanteixi la continuïtat de les activitats del centre, amb la mínima pertorbació per a l’alumnat i professorat, i s’emprin mecanismes de mediació sempre que sigui pertinent. 

NECESSITAT DETECTADA SEGONS LA DIAGNOSI 

En relació a la gestió positiva de conflictes el centre ha considerat necessari preveure les possibles conductes contràries a la convivència, i en el cas que es produeixin regular i millorar les 
seves actuacions.  

OBJECTIU ESPECÍFIC ESTRATÈGIES 

OB1. Prevenir conductes contràries a les normes de convivència del centre. OB1_E1. Divulgar les pràctiques sobre la gestió de resolució positiva de conflictes del centre. 

OB1_E2.  Incrementar el sentiment de pertinença  de l’alumnat al centre 
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OB2. Tractar els casos de conductes contràries a les normes de convivència del 
centre. 

OB2_E1. Disposar de protocols, circuits i una estructura organitzativa que faciliten la gestió i resolució dels conflictes al  
centre. 

OB2_E2. Ampliar les  eines de mediació i resolució de conflictes. 

OB3. Establir una dinàmica de Qualitat i Millora Contínua OB4_E1. Avaluar anualment la gestió positiva de conflictes al centre per millorar-lo. 

 

NIVELL D’ACTUACIÓ: B. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES B3. GESTIÓ I RESOLUCIÓ POSITIVA DELS CONFLICTES 

ACTUACIÓ RECURS TEMPORITZACIÓ RESPONSABLE 

OB1_E1.  Presentar al claustre el Document de bones pràctiques Claustre i Document de bones pràctiques 1T Comissió de convivència 

OB1_E1. Informar a tota  la comunitat educativa del les NOFC. Audiovisual de presentació de les NOFC 1T Comissió de convivència i  
Coordinació de comunicació 

OB1_E1. Publicitar els valors i principis del PEC Xarxes Socials i web del centre Tot el curs Coordinació de comunicació 

OB1_E2. Dissenyar actuacions des de la Coordinació de tutors per incrementar el 
coneixement personal de l’alumnat 

POEAT 2T Coordinació de tutors 

OB1_E2. Programar activitats lúdiques per a la comunitat educativa. Projecte esportiu Tot el curs Coordinació d’activitats i sortides 

OB2_E1. Actualitzar el Procediment de gestió de conductes contràries a la convivència. Procediment de gestió de conductes contràries a la 
convivència. 

1T Coordinació de Convivència 

OB2_E1. Sistematitzar la comunicació entre el tutor/a individual i la Comissió de 
convivència 

Ieduca, correu electrònic, reunió de convivència amb els 
caps de tutors. 

Tot el curs Coordinació de Convivència 

OB2_E2. Incorporar eines de mediació. FIC Tot el curs Coordinació de Convivència 

OB4_E1. Establir nous objectius de millora pel curs següent Revisió per direcció 3T Direcció i Coordinació de 
convivència 
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NIVELL D’ACTUACIÓ: B. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES B3. GESTIÓ I RESOLUCIÓ POSITIVA DELS CONFLICTES 

INDICADOR CRITERI D’ACCEPTACIÓ INSTRUMENT D’AVALUACIÓ 

OB1_ Nombre de casos tractats < 20 casos Registre de casos tractats  

OB2_ % de satisfacció del claustre en la gestió de resolució de conflictes > 60% Enquesta al professorat 

OB3_ % d’objectius sobre resolució positiva de conflictes >75 % Memòria del Projecte de convivència 
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7.  normativa del centre en relació a la convivència 

La normativa de centre en la qual podem trobar relació o referències a la seva convivència són:  

 Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) 

 Carta de compromís 

 PEC 

 Memòria anual 

 NOFC 

 PAT 

 Protocols 

 Programació general de centre 

 Pla d’Acollida 

 Pla de Mediació 

 Projecte de Coeducació 

 Escola i família 

 Pla de Formació Interna de Centre (FIC) 

 

 

8. Elaboració i aprovació del PdC 

L’elaboració del PdC és responsabilitat de la Comissió de Convivència del centre. Per a la seva 

elaboració, se segueixen les instruccions proposades pel Departament d’Educació. La seva 

aprovació és a càrrec del Consell Escolar. 

 

 

9. Seguiment i avaluació del PdC 

La Comissió de Convivència farà el seguiment del PdC mitjançant els indicadors d’avaluació 

recollits en les taules d’objectius d’aquest document. L’avaluació del projecte serà anual. En 

funció dels resultats obtinguts i de les noves necessitats que puguin aparèixer, s’aniran 

actualitzant les taules d’objectius, actuacions i indicadors.  


