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1.DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ  

 
DADES DEL CENTRE 

  
Codi: 08062870 
Nom: La Plana 
Titularitat: Públic 
Adreça: c. Rector de Vallfogona, 65 
Telèfon: 938834851 
Adreça Electrònica: a8062870@xtec.cat 

 
CONTEXTUALITZACIÓ 

  
L’Institut La Plana és un centre públic creat al 2007 ubicat a Vic al carrer 

Rector de Vallfogona 65 al barri de l’Horta Vermella . Un barri situat a la zona 

sud de la ciutat. L’institut compta amb 3 línies d’ESO i 2 línies de batxillerat.  

La procedència de l’alumnat ha variat al llarg dels cursos. Actualment, l’institut 

acull alumnes de les escoles més properes i progressivament rebem alumnes 

de famílies d’arreu de la ciutat atretes pel projecte educatiu.  

Per les dificultats socioeconòmiques de les famílies estem catalogats com a 

centre de màxima complexitat. Atenem alumnes d’una vintena de nacionalitats 

diferents que parlen més de 13 llengües.  

A raó d’aquest context tan divers l’institut estableix com a prioritats la cohesió 

social, la millora dels resultats educatius, l’empoderament i l’autonomia dels 

alumnes i la renovació metodològica. 

 
A.  FACTORS DE CENTRE 

Nova línia metodològica 

El curs 2014-15 el centre comença a aplicar una nova línia metodològica. En 

un primer moment, es suprimeixen les franges d’optatives a 1r i 2n curs de 

l’ESO i s’aposta pel treball per projectes en aquestes hores. Poc a poc el 

claustre es va formant i aquesta franja es va consolidant. El curs 2018-19 

s’amplia la franja de projectes a 8 hores setmanals. Es dissenya una nova 

organització horària a 1r i 2n d’ESO que permetrà introduir àrees com les 

estructures lingüístiques, el treball autònom i l’educació emocional per tal 

d’oferir a l’alumne una educació integral on el desenvolupament personal de 

l’alumne prengui protagonisme.  

Després de formar part de la xarxa de centres d’Escola Nova XXI, el curs 
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2018-19 el professorat decideix continuar la formació i l’empenta cap a les 

noves metodologies i encetem  2 projectes d’innovació: AVANCEM (pla per 

l’aprenentatge integral de les llengües) i la xarxa de competències bàsiques. A 

més a més, es fa una formació a tot el claustre de programació i avaluació 

competencial per part de dues professores de referència de la UVIC.  

Organització del centre  

El centre està organitzat de manera que el lideratge és distribuït. A part de 

l’equip directiu que lidera el projecte tenim un consell de direcció amb 1 

coordinador per a cada nivell d’ESO i un coordinador de batxillerat que 

gestionen i organitzen el dia a dia dels seu nivell i coordinen els tutors. El 

consell de direcció es reuneix un cop a la setmana. Els coordinadors també es 

reuneixen un cop per setmana amb els tutors. En aquestes reunions es tracten 

temes organitzatius, però també es resolen els conflictes de convivència que 

van sorgint a cada nivell.  

La figura del tutor individual és un dels signes d’identitat del centre. Cada 

alumne compta amb un tutor individual que segueix el dia a dia de l’alumne i es 

reuneix periòdicament amb la família. El centre es compromet a tenir com a 

mínim, una reunió cada trimestre tant amb l’alumne com amb la família. El fet 

que el professorat sigui tutor d’un màxim de 10 alumnes permet un seguiment 

intensiu i un bon coneixement de l’alumne i del seu procés d’aprenentatge. El 

tutor individual és el primer en intervenir en cas de que hi hagi algun conflicte 

de convivència.  

Els equips docents de cada nivell es reuneixen quinzenalment. La idea és que 

en aquestes reunions es parli cada vegada menys de temes organitzatius i es 

pugui parlar del procés d’aprenentatge dels alumnes i es puguin compartir les 

noves experiències metodològiques del professorat a l’aula.   

El curs 2018-19 s’introdueix un canvi significatiu pel que fa als departaments 

didàctics que reforça el lideratge compartit i afavoreix l’aprenentatge 

transversal. Es suprimeixen els caps de departament i es substitueixen per 3 

caps d’àmbit. Les reunions setmanals dels departaments es mantenen però 

s’afegeixen reunions mensuals on els departaments es distribueixen en 3 

grans àmbits: l’àmbit STEM, l’àmbit social i artístic i l’àmbit lingüístic. Les caps 

d’àmbits es reuneixen setmanalment amb l’equip directiu per impulsar i 
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coordinar el canvi cap a les noves metodologies. A més a més, es reuneixen 

quinzenalment amb els vocals dels diferents departaments.  

En el nostre centre l’atenció a la diversitat juga un paper molt important per 

això comptem amb diferents comissions d’atenció  a la diversitat que es 

reuneixen periòdicament. La comissió d’atenció a la diversitat CAD formada 

per direcció, la cap d’orientació i el coordinador pedagògic i el referent de l’EAP 

es reuneix setmanalment. Després d’aquesta reunió, i també setmanalment, es 

reuneix el que anomenem CADs de nivell en la que es reuneixen la directora, 

el coordinador pedagògic, el departament d’orientació, la referent de l’EAP, el 

tutor del SIEI, la tutora de l’aula d’acollida, la TIS i un coordinador de nivell de 

manera rotativa. Cada 15 dies es fa la CAD social amb l’educadora social de 

l’ajuntament de Vic. Finalment, un cop cada trimestre fem una CAD 

interdisciplinària i transversal amb direcció, coordinació pedagògica, el 

departament d’orientació, la TIS, la referent de l’EAP, l’educadora d’educació 

especial, l’assessora LIC, la tutora de l’aula d’acollida, la infermera del CAP de 

referència i serveis socials. Tal i com s’estableix a les NOFC, les diverses 

comissions d’atenció a la diversitat tenen com a objectiu planificar i fer el 

seguiment de les actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de 

necessitats educatives de l’alumnat.  

En els casos que es requereixi i de manera puntual,  el centre estableix una 

comissió conductual formada per direcció, el coordinador de nivell , el tutor 

individual de l’alumne i en algunes ocasions el cap de departament d’orientació 

que es reuneixen periòdicament per fer un seguiment més exhaustiu d’un 

alumne que presenti greus problemes de convivència i prendre les decisions 

oportunes.  

El curs 2018-19 s’introdueix el servei de mediació. En aquest curs, es redacta 

el projecte i es dóna a conèixer a l’alumnat. A més a més, liderat per un 

membre de l’equip d’orientació, es comença una formació a alumnes per tal 

que siguin els mateixos els que ofereixin una mediació entre iguals. L’objectiu 

del curs 2019-20 és ampliar la formació dels alumnes mediadors i establir un 

sistema de treball. 

Derivat de les necessitats del nostre centre pel que fa a la gran quantitat 

d’alumnes nouvinguts que acollim en matrícula viva, la tutora de l’aula 
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d’acollida i coordinadora LIC del centre elabora el curs 2018-19 un pla 

d’acollida a l’alumnat nouvingut on  s’estableix com fer una bona acollida de 

l’alumne i on apareix la figura del company tutor que acompanyarà a l’alumne 

nouvingut en el procés d’adaptació al nou centre i a la nova ciutat. També es 

treballarà de manera coordinada amb els professors de les àrees perquè els 

alumnes de l’aula d’acollida tinguin una incorporació a l’aula ordinària 

progressiva.  

El centre compta també amb la figura del la tècnica d’integració social per fet 

de ser un centre de màxima complexitat. El curs 2019-20 s’elabora un pla de 

treball on es defineixen les funcions de la TIS i es concreten uns objectius i 

unes actuacions dirigides sobretot al treball amb aquells alumnes amb risc 

d’exclusió i l’ajuda i suport a les famílies.  

A més a més, comptem amb el suport d’una EEE (educadora d’educació 

especial) i hores de vetlladora en funció de les necessitats de cada curs. 

Aquests recursos permeten l’atenció individualitzada d’aquells alumnes amb 

necessitats educatives especials.  

 

Formació del professorat  

Des d’un primer moment el professorat ha estat molt interessat en poder rebre 

formació per tal d’afavorir la convivència al centre. Aquests són alguns cursos 

que hem fet com a claustre. No cal dir, que a nivell personal , el professorat es 

forma en aquest i en molts altres aspectes: 

 

 Acompanyament del treball de conducta en alumnes de 1r d’ESO. 

 Tractament alumnes TEA.(EAP) 

 Afers religiosos i codis culturals. (Generalitat) 

 Conductes masclistes 

 Joves acollits en CRAEs (Generalitat) 

 Alumnes trans* (fundació Crysallis)  

 PRODERAE (Generalitat) 
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 Participació TIAF (taula d’infància, adolescència i famílies d’Osona) 

 

B. FACTORS D’ENTORN  

Un dels nostres objectius com a centre és obrir el centre a l’entorn i treballar de 

manera coordinada amb les entitats del barri i de la ciutat per promoure una 

educació inclusiva. El nostre centre forma part del pla educatiu d’entorn de la 

ciutat i treballa sistemàticament amb el Vicjove dins el programa Punt de 

partida i amb totes les actuacions d’aquest servei, el CAP del REMEI dins del 

programa Salut i Escola i com a pioners del programa “educació sexual entre 

iguals-peer education”, i el consell esportiu amb el Pla Català de l’Esport per tal 

d’organitzar i coordinar totes les activitats esportives de caràcter extraescolar 

del centre.  

A més a més, treballem de manera puntual amb entitats com Creu Roja, 

Policia Local, Mossos d’Esquadra, Associació de Veïns Horta Vemella i Santa 

Anna, Casal Claret, Hospital Santa Creu, Banc d’aliments, Escoles bressols 

municipals, Hípica Equus, ETB, esplai Tsunami, UVIC i Casal de la Gent Gran 

Mossén Josep Guiteras. 

El treball amb aquestes entitats ens permet treballar acostar el centre a la 

ciutat i acostar les entitats als alumnes. No cal oblidar que molts dels nostres 

alumnes viuen en un entorn on hi ha un gran risc d’exclusió social. Alguns dels 

nostres alumnes fan vida al carrer i es mouen per entorns perifèrics de la 

ciutat, fet que els fa estar desconnectats de moltes de les activitats i de les 

entitats de les ciutat. Ens preocupa el creixement de la delinqüència juvenil a la 

ciutat i així ho hem manifestat tant a la regidora de l’ajuntament com a les 

diverses entitats. Creiem que hem de treballar conjuntament per reduir 

l’exclusió dels alumnes i allunyar-los d’amenaces com les drogues i la 

delinqüència juvenil. Només educant junts en la inclusió i la igualtat podrem 

afrontar aquest problema.  
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2. DIAGNOSI RESULTATS  

Absentisme 
 
    Punts molt forts 

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

 Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions 
concretes per combatre l'absentisme. 
  

 Impliquem les famílies per evitar situacions d'absentisme. 
  

 Incorporem el principi general del dret i el deure a l'escolarització en el 
Projecte educatiu i a la resta de documents del centre. 
  

 Preveiem activitats d'acollida i adaptació per a l'alumnat que s'incorpora 
després d'un període d'absentisme. 
  

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

 
 
    Punts forts 

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

 Desenvolupem estratègies i actuacions per intervenir davant situacions 
d'absentisme escolar. 
  

 Disposem d'estratègies concretes per implicar l'alumnat en la lluita contra 
l'absentisme. 
  

 Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en la lluita 
contra l'absentisme. 
  

 Disposem d'un protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre 
absentisme. 
  

 Disposem de mecanismes per a la prevenció de l'absentisme. 
  

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

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

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

 
 
    Punts febles 

 
 Afavorim un procés d'autoaprenentatge en relació amb l'absentisme. 
  

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

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

 
 
Acollida 
 
    Punts molt forts 

 
 Considerem l'acollida com un factor fonamental per a la convivència en 
els centres i l'èxit educatiu de l'alumnat. 
  

 Contemplem mesures d'acollida específiques per a l'alumnat que es 
reincorpora a l'aula després d'un període d'absència continuat (malaltia 
prolongada, absentisme, inassistència al centre, etc.). 
  

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

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

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

 Establim propostes d'actuació específiques per realitzar l'acollida del 
professorat nou, PAS i d'altres professionals. 
  

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

 Preveiem una imatge acollidora del centre. 
  

 Tenim mecanismes específics per acollir l'alumnat nouvingut. 
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    Punts forts 

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

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

 Ens coordinem amb les entitats de l'entorn del centre per facilitar l'acollida 
dels nous membres de la comunitat escolar. 
  

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

 Preveiem actuacions per afavorir el coneixement mutu i facilitar la cohesió 
del grup. 
  

 Recollim i difonem les bones pràctiques d'acollida que el centre realitza. 
  

 Recollim la importància de l'acollida en els documents del centre. 
  

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

 Tenim sistematitzats els processos d'acollida per a tot l'alumnat, les seves 
famílies i per a la resta de la comunitat escolar (professorat, PAS, altres 
professionals d'intervenció puntual al centre) tant si s'hi incorporen a l'inici 
com un cop començat el curs. 
  

 
 
    Punts febles 

 
 Acompanyem les noves famílies en el coneixement de l'entorn. 
  

 Avaluem el funcionament del pla d'acollida i ho recollim en la memòria 
anual del centre. 
  

 Col•laborem en la creació de projectes que afavoreixen la integració en 
l'entorn social. 
  

 Disposem d'estratègies concretes per facilitar l'acollida de les famílies en 
l'àmbit de l'aula. 
  

 Formem la comunitat escolar en destreses i coneixements per dur a terme 
una bona acollida. 
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Coeducació 
 
    Punts molt forts 

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

 Ens coordinem amb les entitats de l'entorn per promoure la coeducació. 
  

 Garantim un ús no sexista dels espais del centre. 
  

 Potenciem la participació de tot l'alumnat en igualtat de condicions i 
d'oportunitats. 
  

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

 Sensibilitzem el claustre sobre la importància d'una acció educativa que 
potenciï la igualtat d'oportunitats entre nois i noies. 
  

 
 

 
    Punts forts 

 
 Disposem d'una estructura organitzativa que afavoreix el treball de la 
coeducació en el centre. 
  

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

 Formem la comunitat escolar en coeducació, en la prevenció de la 
violència masclista o per raons d'identitat de gènere, expressió de gènere 
o orientació afectivosexual. 
  

 Incorporem l'enfocament coeducatiu als continguts curriculars. 
  

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

 Recollim i divulguem les bones pràctiques realitzades en coeducació. 
  

 Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus fills 
i filles en la coeducació i en la prevenció de la violència masclista o per 
motius d'orientació afectivosexual, identitat de gènere i expressió de 
gènere. 
  

Implementem els protocols per a la millora de la convivència elaborats pel 
Departament d'Educació. 
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    Punts febles 

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

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

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

 
 
    Punts molt febles 

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

 
 
Comunicació 
 
    Punts molt forts 

 
 Aprofitem els recursos de l'entorn. 
  

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

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

 Disposem d'espais i canals de comunicació amb les administracions 
locals. 
  

 Disposem d'estratègies concretes d'aula per facilitar la comunicació amb 
les famílies. 
  

 Disposem d'estratègies i mesures per projectar una imatge positiva del 
centre. 
  

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

 Disposem de sistemes d'informació i comunicació digitals. 
  

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

 Potenciem les xarxes de suport entre iguals per facilitar la comunicació. 
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 Recollim en els documents de centre la política educativa del centre. 
  

 Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de la 
comunicació. 
  

 Sensibilitzem el claustre sobre la importància dels processos 
comunicatius en el centre educatiu. 
  

 
 
    Punts forts 

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

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

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

 Fem de les reunions espais de comunicació efectius i d'aprenentatge 
organitzatiu. 
  

 
 
    Punts molt febles 

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

 
 
Conflictes greus 
 
    Punts molt forts 

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

 Detectem els conflictes greus que esdevenen a l'aula. 
  

 Impliquem les famílies en la gestió i resolució dels conflictes greus amb 
l'alumnat. 
  

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

 Sensibilitzem el claustre en la necessitat d'implicar tota la comunitat 
educativa enfront els conflictes greus. 
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    Punts forts 

 
 Analitzem amb els alumnes els conflictes esdevinguts a l'aula per facilitar-
ne un procés d'autoaprenentatge. 
  

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

 Disposem d'estratègies concretes per implicar el professorat i altres 
professionals en la resolució de conflictes greus amb l'alumnat. 
  

 Ens coordinem amb l'administració local i altres agents territorials per dur 
a terme actuacions concretes per combatre situacions de risc i conflictes 
externs. 
  

 Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l'entorn 
escolar per promoure accions que facilitin la convivència. 
  

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

 Incorporem els principis i mesures que garanteixin una bona convivència 
en el centre al Projecte educatiu i a la resta de documents del centre. 
  

 Intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte greu. 
  

 Treballem amb l'alumnat la prevenció i la gestió positiva dels conflictes a 
l'aula. 
  

 
 
    Punts febles 

 
 Avaluem les mesures i actuacions realitzades en el centre per fer front als 
casos de conflictes greus i ho recollim en la memòria anual del centre. 
  

 Disposem d'estratègies concretes per implicar l'alumnat en la resolució de 
conflictes greus. 
  

 Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en la resolució 
dels conflictes greus amb l'alumnat. 
  

 Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i 
pràctiques sobre la gestió i el tractament dels conflictes greus. 
  

 Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió i resolució 
de casos de conflictes greus. 
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Implementem els protocols d'àmbit convivencial elaborats pel Departament 
d'Educació, en cas de necessitat. 
  

 
 
Educació intercultural 
 
    Punts molt forts 

 
 Ens coordinem amb les entitats de l'entorn del centre per promoure 
l'educació intercultural. 
  

 Gestionem la diversitat de creences i manifestacions culturals de l'alumnat 
i les seves famílies. 
  

 Participem en programes socioeducatius de l'entorn. 
  

 Potenciem des de l'acció tutorial el reconeixement a la diferència i la 
diversitat cultural. 
  

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

 Recollim l'educació intercultural en els documents del centre. 
  

 Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació intercultural. 
  

 
 
    Punts forts 

 
 Disposem d'estratègies per treballar els valors i elements comuns. 
  

 Establim propostes d'actuacions específiques a l'alumnat per conèixer i 
respectar la diversitat social i cultural i per promoure les relacions 
interpersonals. 
  

 Formem el professorat per a l'adquisició de la competència intercultural. 
  

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

 Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de 
l'Educació Intercultural. 
  

 Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus fills 
en el valor de la interculturalitat. 
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    Punts febles 

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

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

 
 
Educació per la pau 
 
    Punts forts 

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

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

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

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

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

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

 Recollim en els documents de centre el valor de l'educació per la pau. 
  

 Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació per a la pau i 
els drets humans en els processos educatius. 
  

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

 Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen els valors 
convivencials.  
  

 
 
    Punts febles 

 
 Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació per la pau entre la 
comunitat escolar i ho recollim en la memòria anual del centre. 
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 Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn la 
cultura de la pau i el coneixement dels drets humans. 
  

 Incorporem continguts d'educació per la pau en el currículum de les 
diverses àrees. 
  

 Recollim i difonem les bones pràctiques i els recursos utilitzats per 
promoure la cultura de la pau i els drets humans. 
  

 
 
    Punts molt febles 

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

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

 
 
Estructura i gestió de recursos 
 
    Punts molt forts 

 
 Fomentem un lideratge positiu del professorat. 
  

 Potenciem espais i mecanismes de coordinació dels recursos humans. 
  

 Recollim en els documents del centre estratègies organitzatives que 
afavoreixin el clima de centre. 
  

 Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'estructura i la gestió 
dels recursos pel bon clima del centre. 
  

 Tenim un mapa de recursos de la zona educativa de l'entorn, difonem i 
orientem el seu ús. 
  

 
 
    Punts forts 

 
 Alineem els nostres objectius i actuacions amb els dels projectes 
comunitaris extistents en l'entorn. 
  

 Apliquem criteris pedagògics en la confecció d'horaris que facilitin un bon 
clima de centre. 
  

 Avaluem la repercussió en el clima de centre de l'organització i gestió de 
centre i ho recollim en la memòria anual del centre. 
  

 Compartim, entre els docents, estratègies d'organització. 
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 Disposem d'espais de comunicació a l'aula que afavoreixen al màxim una 
relació positiva. 
  

 Establim processos de gestió del coneixement que afavoreixin la millora 
del funcionament del centre. 
  

 Fem partícep l'alumnat en la gestió i funcionament de l'aula. 
  

 Formem part d'alguna xarxa educativa amb l'entorn. 
  

 Organitzem els espais per afavorir un bon clima de centre. 
  

 Organitzem l'aula en funció de l'alumnat. 
  

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

 Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de 
l'organització i gestió dels recursos. 
  

 Treballem les rutines organitzatives i convencionals a l'aula. 
  

 
 
    Punts febles 

 
 Fomentem un lideratge positiu de l'alumnat en els processos 
d'aprenentatge. 
  

 Formem la comunitat escolar en organització i gestió de centre. 
  

 Impliquem la família en el funcionament de l'aula. 
  

 Impliquem les famílies en el funcionament i gestió del centre i en els 
projectes educatius comunitaris. 
  

 
 
Gestió i resolució positiva dels conflictes 
 
    Punts molt forts 

 
 Detectem els conflictes que es donen a l'aula. 
  

 Impliquem les famílies en la gestió i resolució dels conflictes lleus dels 
seus fills i filles. 
  

 Incorporem la gestió positiva dels conflictes en els documents del centre. 
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 Sensibilitzem el claustre en la necessitat i el compromís, davant els 
conflictes lleus, d'implementar estratègies de gestió i resolució positiva 
dels conflictes. 
  

 
 
    Punts forts 

 
 Analitzem els conflictes d'aula per tal de fomentar l'autoaprenentatge. 
  

 Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, actuacions concretes perquè 
l'alumnat gestioni els seus conflictes de manera positiva. 
  

 Disposem d'estratègies concretes per implicar el professorat en la gestió i 
resolució de conflictes en l'àmbit de l'aula. 
  

 Disposem d'un servei de mediació escolar. 
  

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

 Intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte. 
  

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

 Treballem amb l'alumnat la prevenció dels conflictes a l'aula. 
  

 Utilitzem la mediació per a la gestió positiva dels conflictes. 
  

 
 
    Punts febles 

 
 Avaluem el funcionament dels processos d'intervenció i resolució dels 
conflictes i ho recollim en la memòria anual del centre. 
  

 Disposem d'estratègies concretes per implicar l'alumnat en la gestió i 
resolució de conflictes en l'àmbit de l'aula. 
  

 Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en la gestió i 
resolució de conflictes en l'àmbit de l'aula. 
  

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

 Ens coordinem amb les administracions locals per detectar, analitzar i 
donar resposta als conflictes lleus que es donen a l'entorn dels centres 
educatius. 
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 Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l'entorn 
escolar per promoure l'aplicació d'estratègies de gestió i resolució positiva 
dels conflictes. 
  

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

 Potenciem les xarxes de suport entre l'alumnat de l'aula per gestionar 
positivament els conflictes entre iguals.  
  

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

 
 

 
Educació socioemocional 
 
    Punts molt forts 

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

 Potenciem la competència comunicativa de l'alumnat. 
  

 Recollim en els documents de centre la necessitat de treballar els valors 
de l'educació socioemocional. 
  

 Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació 
socioemocional en els processos educatius. 
  

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

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

 
 
    Punts forts 

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

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

 Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en l'educació 
socioemocional. 
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 Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l'entorn 
escolar per promoure la millora de la competència social i de les relacions 
interpersonals. 
  

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

 Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn 
l'educació sociemocional. 
  

 Promovem accions i estratègies per fomentar l'educació socioemocional i 
la comunicació entre els membres de la comunitat escolar. 
  

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

 Treballem l'educació socioemocional des de les diferents matèries 
curriculars de manera transversal. 
  

 
 
    Punts febles 

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

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

 Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions 
concretes per fomentar l'educació socioemocional entre l'alumnat. 
  

 Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de 
l'educació socioemocional. 
  

 
 
Norma 
 
    Punts molt forts 

 
 Preveiem espais de seguiment i valoració del funcionament de les 
normes. 
  

 Recollim en els documents del centre la concreció de les normes de 
convivència. 
  

 Tenim normes d'aula clares i concretes. 
  

 
 
    Punts forts 
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 Donem responsabilitat a l'alumnat en el compliment de la norma. 
  

 Eduquem en el sentit de la norma. 
  

 Ens coordinem amb els diferents agents de l'entorn per donar coherència 
a la normativa que incideix directament en els infants i joves. 
  

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

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

 Fem explícites aquelles normes tàcites de comportament entre l'alumnat 
que entorpeix el bon funcionament i el clima de convivència de l'aula (per 
exemple, l'encobriment d'actes no desitjables). 
  

 Sensibilitzem el claustre sobre la importància del valor educatiu i 
participatiu de la norma. 
  

 Valorem i revisem periòdicament les normes d'aula. 
  

 
 
    Punts febles 

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

 Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en el 
compliment de les normes. 
  

 Elaborar les normes d'aula amb l'alumnat. 
  

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

 Formem la comunitat escolar en organització i gestió de centres en relació 
amb el clima escolar. 
  

 Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de les 
normes de convivència. 
  

 Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixin la interiorització i 
acceptació de la norma. 
  

 
 
    Punts molt febles 

 
 Impliquem les famílies en l'elaboració, gestió i difusió de la norma. 
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Educar en el respecte 
 
    Punts molt forts 

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

 Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions 
concretes per fomentar el respecte i el compromís cívic en el nostre 
alumnat. 
  

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

 Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn el valor 
del respecte. 
  

 Promovem accions de respecte cap als espais físics del centre i del seu 
entorn. 
  

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

 Promovem accions i estratègies per afavorir el valor del respecte entre i 
cap a l'alumnat. 
  

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

 Recollim el valor del respecte en els documents del centre. 
  

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

 Sensibilitzem el claustre sobre el valor del respecte com a principi bàsic 
per tal de garantir un bon clima de convivència en els centres educatius. 
  

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

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

 
 
    Punts forts 

 
 Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en l'educació 
en el respecte. 
  

 Fomentem una actitud de respecte de l'alumnat envers el professorat i 
altres professionals del centre. 
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 Planifiquem activitats amb l'alumnat que fomentin el respecte cap a un 
mateix. 
  

 Planifiquem activitats tutorials que facilitin el respecte entre l'alumnat. 
  

 Promovem accions que potenciïn el coneixement i el respecte envers 
l'entorn. 
  

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

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

 
 
    Punts febles 

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

 
 
Participació 
 
    Punts molt forts 

 
 Ens coordinem amb l'administració local per promoure la participació de 
tots els membres de la comunitat escolar en projectes comunitaris. 
  

 Ens coordinem amb les entitats de l'entorn del centre per promoure la 
participació de tots els membres de la comunitat escolar. 
  

 Potenciem la corresponsabilitat i la participació de tots els membres de la 
comunitat escolar. 
  

 Preveiem un calendari i espais físics i virtuals per tal de facilitar les 
reunions de les associacions del centre i els diversos òrgans de 
participació de la comunitat escolar. 
  

 Promovem les xarxes de centre. 
  

 Recollim i difonem les bones pràctiques en participació realitzades en el 
centre. 
  

 Sensibilitzem el claustre sobre la importància de la participació i implicació 
de la comunitat escolar en els processos educatius. 
  

 Tenim en compte els recursos de l'entorn en la tasca educativa. 
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    Punts forts 

 
 Avaluem el funcionament de la participació i ho recollim en la memòria 
anual del centre. 
  

 Disposem d'estratègies concretes per facilitar la participació de l'alumnat 
en la gestió i organització de l'aula.  
  

 Establim propostes d'actuació específiques per fomentar la participació de 
l'alumnat en el centre. 
  

 Establim propostes d'actuació específiques per fomentar la participació de 
les famílies en el centre. 
  

 Establim propostes d'actuació específiques per fomentar la participació 
del professorat, PAS i professionals d'atenció educativa en el centre. 
  

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

 Impliquem les famílies en els projectes educatius i les actuacions de 
l'entorn. 
  

 Recollim en els documents de centre els canals i les formes de 
participació de la comunitat escolar. 
  

 Utilitzem metodologies que fomentin la participació de l'alumnat. 
  

 
 
    Punts febles 

 
 Disposem d'estratègies concretes d'aula per facilitar la participació de les 
famílies. 
  

 Formem la comunitat escolar en temes de participació dins del Pla de 
Formació de centre. 
  

 
 
Educar en la gestió positiva dels conflictes 
 
    Punts molt forts 

 
 Estimulem el compromís de l'alumnat amb l'educació en la gestió positiva 
dels conflictes per fomentar la prevenció a l'aula. 
  

 Sensibilitzem el claustre en la necessitat d'educar en la gestió positiva 
dels conflictes. 
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    Punts forts 

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

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

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

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

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

 Impliquem les famílies en l'educació en la gestió positiva dels conflictes 
dels seus fills i filles. 
  

 Incorporem l'educació en la gestió positiva dels conflictes i la cultura de 
mediació al Projecte educatiu i a la resta de documents del centre. 
  

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

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

Implementem els protocols d'àmbit convivencial elaborats pel Departament 
d'Educació. 
  

 
 
    Punts febles 

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

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

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

 Ens coordinem amb les entitats culturals, esportives i de lleure per 
fomentar l'educació en la gestió positiva dels conflictes. 
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 Fem participar la xarxa de suport entre iguals en l'educació de la gestió 
positiva dels conflictes. 
  

 Formem la comunitat educativa en tècniques i destreses de gestió positiva 
de conflictes. 
  

 Impulsem des de totes les àrees la gestió dels conflictes d'aula mitjancant 
estratègies de gestió positiva. 
  

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

 
 
    Punts molt febles 

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

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

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

 
 
Educar en l'esforç i la responsabilitat 
 
    Punts molt forts 

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

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

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

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

 
 
    Punts forts 

 
 Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en l'educació 
en l’esforç i la responsabilitat. 
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 Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions 
concretes de foment de l'educació en valors i el compromís cívic en el 
nostre alumnat. 
  

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

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

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

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

 
 
    Punts febles 

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

 Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn l’esforç 
i la responsabilitat.  
  

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

 Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant del valor de 
l’esforç i la responsabilitat. 
  

 
 
Inclusió 
 
    Punts molt forts 

 
 Desenvolupem un currículum inclusiu. 
  

 Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i 
actuacions per educar l'alumnat en el respecte a la diversitat i la inclusió. 
  

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

 Disposem de materials i recursos que facilitin l'atenció a la diversitat. 
  

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

 Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn 
l'educació inclusiva. 
  

 Recollim en els documents del centre els valors de l'escola inclusiva i les 
estratègies que facilitin la seva consecució. 
  

 Sensibilitzem el claustre sobre la necessitat de treballar per una escola 
inclusiva que doni resposta a la diversitat de tot l'alumnat. 
  

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

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

 Valorem i integrem tots els membres de la comunitat. 
  

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

 
 
    Punts forts 

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

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

 Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de 
l'educació inclusiva. 
  

 
 
    Punts febles 

 
 Participem en xarxes de centres que treballen l'educació inclusiva i 
l'atenció a la diversitat. 
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3. OBJECTIUS GENERALS 

 

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

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

1.4 Constituir i dinamitzar la comissió de convivència. 
  

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

Difondre el resultat de la diagnosi feta a partir dels 
qüestionaris a alumnes, professorat, famílies i PAS. 
 (Centre) 

Dinamitzar i consolidar el consell de delegats 
 (Centre) 
 (Centre) 

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

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

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

Difondre el servei de mediació i donar-lo a conèixer a 
tota la comunitat educativa 
 (Centre) 

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

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

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

Formar a aquelles famílies més vulnerables en la 
cultura de la pau i la no-violència i en la resolució 
positiva dels conflictes a casa 
 (Centre) 
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4. ACTUACIONS PREVISTES 

 

1. Valors i actituds 
 

 

 
 

Educar en la gestió positiva dels conflictes 
 
 

   Actuacions 
Centre Seguir les instruccions establertes pel Departament d'Educació 

per fer arribar les bones pràctiques que el centre realitza i que 
se'n faci difusió. Recurs H2 
  

 Difondre la cultura de mediació mitjançant, tríptics, murals, 
vídeos, la celebració del dia de la mediació, etc. Recurs E3 
  

 Fomentar que la xarxa de suport entre iguals compti amb 
alumnat mediador. Recurs F4 
  

 Generar espais que facilitin la trobada de la xarxa d'alumnes 
amb la finalitat de recollir i promoure iniciatives. Recurs F3 
  

 Impulsar l'intercanvi d'experiències en relació amb l'educació de 
la gestió positiva dels conflictes i mediació entre els diferents 
equips docents. Recurs H1 
  

 Impulsar la implementació de programes que promoguin la 
participació de l'alumnat en la prevenció dels conflictes 
(programa de competència social, programes d'educació 
emocional, programa de convivència i mediació escolar, etc). 
Recurs F1 
  

 Incloure la valoració de les actuacions destinades a educar en 
la gestió positiva del conflicte i del servei de mediació en la 
memòria anual, elaborant, si escau, propostes de millora. 
Recurs I2 
  

 Oferir, en el marc del Pla de formació de centre, formació al 
professorat i, si escau, a les famílies, al PAS i a l'alumnat, sobre 
educar en gestió positiva dels conflictes. Recurs G1 
  

 Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la 
comunitat escolar sobre les mesures i actuacions destinades a 
educar en la gestió positiva del conflicte i mediació. Recurs I1 
  

 Utilitzar canals de comunicació per compartir amb la comunitat 
escolar les experiències que es duen a terme en el centre: 
murals a les aules, la revista o el bloc del centre, o bé mitjançant 
la celebració de Jornades de Convivència. Recurs H4 
  

 

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.d2cf15gcg6e6
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.he0xg5lv7895
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.wg3mjyfvh8tq
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.fvr2672hyka7
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.slvqgg6j1hks
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.fjcs21wr6y7p
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.yrik2ytow3ct
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.h4i6vutgehoy
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.va35eghun5rw
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.pj0tkay30hwx
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Aula Elaborar un contracte entre els alumnes i el tutor per 
consensuar a què es comprometen per tal de mantenir un clima 
positiu a l'aula.  
 (Centre) 

 Compartir i utilitzar, per part del professorat, diferents models 
de gestió positiva de conflictes (la negociació informal i formal, 
l'arbitratge, la mediació, etc.). Recurs H1 
  

 Dur un registre sistemàtic dels conflictes de l'aula (freqüència, 
tipologia, franja horària, matèria... ), de les circumstàncies 
(espai, hora, situació personal, etc.) i de les actuacions per a la 
seva gestió. Recurs H2 
  

 Elaborar protocols consensuats per l'equip docent amb 
orientacions per a la gestió efectiva de conflictes a l'aula 
(establiment de límits, advertiments, compromisos, etc.). Recurs 
H3 
  

 Utilitzar l'aplicació informàtica Escola i Família per tal de 
fomentar l'acció tutorial compartida. Recurs G1 
  

 

Entorn  Conèixer els recursos del territori en relació a l'educació en la 
gestió positiva dels conflictes. Recurs E1 
  

 Impulsar l'intercanvi d'experiències en relació a l'educació en la 
gestió positiva del conflicte entre els centres educatius d'un 
territori. Recurs B1 
  

 Impulsar les trobades d'alumnat mediador als diferents 
territoris. Recurs F2 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.7gx3ml3hgn0p
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.wxab0awrhrzx
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.i24eeg7f5nbx
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.i24eeg7f5nbx
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.kj6wc2ligxk3
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.p84znhney83y
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.1fem59rieopq
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.46s6mn5khy32
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2. Resolució de conflictes 
 

Gestió i resolució positiva dels conflictes 
 

   Actuacions 
Centre Seguir les instruccions establertes pel Departament d'Educació 

per fer arribar les bones pràctiques que el centre realitza i que 
se'n faci difusió. Recurs G1 
  

 Determinar el grau d'impacte en la millora del clima de 
convivència del centre de l'aplicació d'estratègies d'intervenció i 
resolució positiva del conflicte en la intervenció davant conflictes 
lleus. Recurs H2 
  

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

 Oferir, en el marc del Pla de formació de centre, formació al 
professorat i, si escau, a les famílies, al PAS i a l'alumnat, sobre 
la gestió i resolució positiva dels conflictes. Recurs F1 
  

 Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la 
comunitat escolar sobre l'aplicació de mesures d'intervenció i 
resolució dels conflictes per intervenir davant dels conflictes 
lleus. Recurs H1 
 
Establir una comissió de convivència per nivell que intervingui 
en cas de conflictes greus.  
  

 

Aula  Ajudar l'alumnat a reflexionar després de realitzar una acció,a 
fer-se'n responsable i a assumir les conseqüències que se'n 
poden derivar. Recurs E4 
  

 Crear un espai de reflexió compartida docent - alumne per 
tractar les situacions conflictives que es donen a l'aula. Recurs 
E2 
  

 Reflexionar sobre com afecta l'actitud individual en el clima de 
convivència d'aula i assumir compromisos de millora. Recurs E3 
  

 Utilitzar els canals de comunicació que ofereix la tutoria 
individual. Recurs E1 
  

 

Entorn Reunir-se periòdicament amb els agents cívics, Mossos 
d'Esquadra i Policia de proximitat per intercanviar idees sobre la 
resolució de conflictes a la ciutat 
 (Centre) 

 Treballar en xarxa i de manera efectiva amb els agents de 
l'ordre, els mediadors de la zona i altres agents socials. Recurs 
C2 
  

 

https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.h7nz4p8u0tpy
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.50je52x35f31
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.f43toiqqv1qn
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.dw2wdetia1bb
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.wx2m0hh4qvzw
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.jg9qiqmzbr9q
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.uc8ibr8egpp5
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.uc8ibr8egpp5
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.3p8ppoibvbo0
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.bo2ub2zbpg85
https://docs.google.com/document/d/15FFqrcktrTK-z6bFlnIZG8eZQuFckRMmvg_BOzHb6JU/edit#bookmark=kix.mugxa7wdppci
https://docs.google.com/document/d/15FFqrcktrTK-z6bFlnIZG8eZQuFckRMmvg_BOzHb6JU/edit#bookmark=kix.mugxa7wdppci
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3. Organització de centre 

 

Participació 
 

   Actuacions 
Centre Difondre les bones pràctiques de participació amb altres entitats 

que es duen a terme al centre (servei a la comunitat, voluntariat 
Creu Roja i Banc d'Aliments, etc...) 
 (Centre) 

Impulsar un grup d'habilitats familiars  
 (Centre) 

 

Aula  Utilitzar els recursos i orientacions que ofereix el web Família i 
Escola. Junts x l'Educació (participació i compromís, etc.). 
Recurs B2 
  

 

Entorn  Coordinar-se amb altres centres de l'entorn per compartir 
experiències. Recurs B3 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/15YKM_6yU1LbUXiM2Ha1Pyp_4eQsekK8J3w_qN3OHLUw/edit#bookmark=kix.v2rbeweutrtw
https://docs.google.com/document/d/1HdZ6FP86phGs9Ywp49dBIlMQucL_nSaYuJMBlIIzPRw/edit#bookmark=kix.vj4hf2b3h8dv
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5. PLANIFICACIÓ 

 

     

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Gestió i resolució 
positiva dels 
conflictes 

Reunir-se periòdicament amb els 
agents cívics, Mossos d'Esquadra i 
Policia de proximitat per intercanviar 
idees sobre la resolució de conflictes a 
la ciutat 
 (Centre) 

 Cap d'Estudis De l’01/04/2020 al 30/06/2021  

 Gestió i resolució 
positiva dels 
conflictes 

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

Model de fitxa per fer 
arribar les bones 
pràctiques que en 
matèria de convivència 
es desenvolupen en 
els centres educatius. 
Recurs G1 
 

Coordinació pedagògica  De l’ 01/04/2020 al 30/06/2021  

 Gestió i resolució 
positiva dels 
conflictes 

 Ajudar l'alumnat a reflexionar després 
de realitzar una acció,a fer-se'n 
responsable i a assumir les 
conseqüències que se'n poden derivar.  
  

Mètode SOCS 
Recurs E4 
 

Tutors individuals Del 14/09/2020 al 30/06/2021  

 Gestió i resolució 
positiva dels 
conflictes 

 Crear un espai de reflexió compartida 
docent - alumne per tractar les 
situacions conflictives que es donen a 
l'aula.  
  

Diari de tutoria   
Recurs E2 

Tutors individuals De l’ 01/04/2020 al 30/06/2021  

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3c4e91bf-522f-40b0-bb64-217bac347b24/model%20fitxa%20bona%20practica_pdc.doc
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.h7nz4p8u0tpy
http://es.scribd.com/doc/218788716/METODE-SOCS
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.jg9qiqmzbr9q
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.uc8ibr8egpp5
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Gestió i resolució 
positiva dels 
conflictes 

 Determinar el grau d'impacte en la 
millora del clima de convivència del 
centre de l'aplicació d'estratègies 
d'intervenció i resolució positiva del 
conflicte en la intervenció davant 
conflictes lleus.  
  

Gràfiques incidències 
Recurs H2  

Cap d'Estudis De l’01/07/2021 al 31/07/2021  

 Gestió i resolució 
positiva dels 
conflictes 

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

Valoracions  
Recurs H3 

Directora De l’01/07/2021 al 31/07/2021  

 Gestió i resolució 
positiva dels 
conflictes 

 Oferir, en el marc del Pla de formació 
de centre, formació al professorat i, si 
escau, a les famílies, al PAS i a 
l'alumnat, sobre la gestió i resolució 
positiva dels conflictes.  
  

Concretar amb el 
centre de recursos 
d'Osona una formació 
en la resolució positiva 
dels conflictes  
Recurs F1 
 

Equip directiu  Del 14/09/2020 al 30/06/2022  

 Gestió i resolució 
positiva dels 
conflictes 

 Recollir el grau de satisfacció dels 
diferents agents de la comunitat 
escolar sobre l'aplicació de mesures 
d'intervenció i resolució dels conflictes 
per intervenir davant dels conflictes 
lleus.  
  

Enquestes de 
satisfacció  
Recurs H1 

Equip directiu  De l’01/06/2021 al 31/07/2021  

Gestió i resolució 
positiva dels 
conflictes 

Establir una comissió de convivència 
per nivell que intervingui en cas de 
conflictes greus.  
 

 Equip directiu, departament 
d’orientació i coordinacions 

De l’01/04/2020 al 30/06/2021  

https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.50je52x35f31
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.f43toiqqv1qn
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.dw2wdetia1bb
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.wx2m0hh4qvzw
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Gestió i resolució 
positiva dels 
conflictes 

 Reflexionar sobre com afecta l'actitud 
individual en el clima de convivència 
d'aula i assumir compromisos de 
millora.  
  

Contracte de 
compromís d'aula  
Recurs E3 
 

Tutors De l’01/06/2021 al 30/06/2021  

 Gestió i resolució 
positiva dels 
conflictes 

 Treballar en xarxa i de manera 
efectiva amb els agents de l'ordre, els 
mediadors de la zona i altres agents 
socials.  
 

Pràctiques 
restauratives (Son 
Gotleu) 
Recurs C2 

Cap d'Estudis De l’01/04/2020 al 30/06/2022  

 Gestió i resolució 
positiva dels 
conflictes 

 Utilitzar els canals de comunicació que 
ofereix la tutoria individual.  
  

La tutoria individual.  
Recurs E1 

Tutors individuals De l’01/04/2020 al 31/07/2021  

 Participació Difondre les bones pràctiques de 
participació amb altres entitats que es 
duen a terme al centre (servei a la 
comunitat, voluntariat Creu Roja i Banc 
d’Aliments, etc...) 
 (Centre) 

Xarxes socials Coordinador servei a la 
comunitat 

De l’ 01/04/2020 al 30/06/2021  

 Participació Impulsar un grup d'habilitats familiars  
 (Centre) 

 Directora De l’01/04/2020 al 31/07/2021  

 Participació  Coordinar-se amb altres centres de 
l'entorn per compartir experiències.  
  

Recurs B3 Coordinació pedagògica Del 14/09/2020 al 30/06/2022  

 Participació  Utilitzar els recursos i orientacions que 
ofereix el web Família i Escola. Junts x 
l'Educació (participació i compromís, 
etc.).  
  

Família i Escola. Junts 
x l'Educació 
Recurs B2 

Tutors Del 13/09/2021 al 30/06/2022  

https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.3p8ppoibvbo0
https://www.youtube.com/watch?v=NNTEIfiWpOU
https://www.youtube.com/watch?v=NNTEIfiWpOU
https://www.youtube.com/watch?v=NNTEIfiWpOU
https://docs.google.com/document/d/15FFqrcktrTK-z6bFlnIZG8eZQuFckRMmvg_BOzHb6JU/edit#bookmark=kix.mugxa7wdppci
http://inscanroca.com/projecte-educatiu/tutoria-individual/
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.bo2ub2zbpg85
https://docs.google.com/document/d/1HdZ6FP86phGs9Ywp49dBIlMQucL_nSaYuJMBlIIzPRw/edit#bookmark=kix.vj4hf2b3h8dv
http://familiaiescola.gencat.cat/ca
http://familiaiescola.gencat.cat/ca
https://docs.google.com/document/d/15YKM_6yU1LbUXiM2Ha1Pyp_4eQsekK8J3w_qN3OHLUw/edit#bookmark=kix.v2rbeweutrtw
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

Elaborar un contracte entre els 
alumnes i el tutor per consensuar a què 
es comprometen per tal de mantenir un 
clima positiu a l'aula.  
 (Centre) 

Contracte d’aula Tutors Del 02/03/2020 al 30/06/2022  

 Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

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

Model de fitxa per fer 
arribar les bones 
pràctiques que en 
matèria de convivència 
es desenvolupen en 
els centres educatius. 
 Recurs H2 
 

Cap d'Estudis De l’01/04/2020 al 30/06/2022  

 Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

 Compartir i utilitzar, per part del 
professorat, diferents models de gestió 
positiva de conflictes (la negociació 
informal i formal, l'arbitratge, la 
mediació, etc.).  
  

Gestió d'aula 
  Recurs H1 

Coordinacions de nivells 
Departament d’orientació  

Del 14/09/2020 al 30/06/2022  

 Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

 Conèixer els recursos del territori en 
relació a l'educació en la gestió positiva 
dels conflictes.  
 

Trobada amb la 
regidoria d'educació i 
amb el servei de 
Vicjove 
Recurs E1 
 

Coordinació pedagògica Del 14/09/2020 al 30/06/2021  

 Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

 Difondre la cultura de mediació 
mitjançant, tríptics, murals, vídeos, la 
celebració del dia de la mediació, etc.  
 

Activitat de difusió 
creada pel propi grup 
de mediació del centre. 
Recurs E3 
 

Mediadora 
Departament d’orientació  

Del 01/04/2020 al 30/06/2021  

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3c4e91bf-522f-40b0-bb64-217bac347b24/model%20fitxa%20bona%20practica_pdc.doc
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.d2cf15gcg6e6
http://www.joanteixido.org/cat/gestioaula.php
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.7gx3ml3hgn0p
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.p84znhney83y
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.he0xg5lv7895
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

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

Pauta per analitzar 
conflictes 
Recurs H2 
 

Tutors i coordinadors Del 14/09/2020 al 30/06/2022  

 Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

 Elaborar protocols consensuats per 
l'equip docent amb orientacions per a 
la gestió efectiva de conflictes a l'aula 
(establiment de límits, advertiments, 
compromisos, etc.).  
  

Protocol actuació 
conductes disruptives  
Recurs H3 
 

Equips docents  Del 01/04/2020 al 30/06/2022  

 Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

 Fomentar que la xarxa de suport entre 
iguals compti amb alumnat mediador.  
  

Recurs F4 Mediadora   Del 14/09/2020 al 30/06/2021  

 Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

 Generar espais que facilitin la trobada 
de la xarxa d'alumnes amb la finalitat 
de recollir i promoure iniciatives.  
  

Consell de delegats  
Recurs F3 

Cap d’Estudis i Coordinació 
pedagògica 

  Del 14/09/2020 al 30/06/2022 

 Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

 Impulsar l'intercanvi d'experiències en 
relació a l'educació en la gestió positiva 
del conflicte entre els centres educatius 
d'un territori.  
  

Joves en Xarxa  
Recurs B1 
 

Cap d'Estudis Del 14/09/2020 al 30/06/2022  

 Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

 Impulsar l'intercanvi d'experiències en 
relació amb l'educació de la gestió 
positiva dels conflictes i mediació entre 
els diferents equips docents.  

Recurs H1 
 

Coordinadors de nivell  Del 01/02/2020 al 31/07/2022  

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/documents/Pauta-analisi-conflictes.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/documents/Pauta-analisi-conflictes.pdf
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.wxab0awrhrzx
http://multiblog.educacion.navarra.es/iibarrog/files/2010/04/protocolo_disrupcion_torrego.pdf
http://multiblog.educacion.navarra.es/iibarrog/files/2010/04/protocolo_disrupcion_torrego.pdf
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.i24eeg7f5nbx
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.wg3mjyfvh8tq
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.fvr2672hyka7
http://www.jovesenxarxa.com/?tag=convivencia
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.1fem59rieopq
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.slvqgg6j1hks
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

 Impulsar la implementació de 
programes que promoguin la 
participació de l'alumnat en la 
prevenció dels conflictes (programa de 
competència social, programes 
d'educació emocional, programa de 
convivència i mediació escolar, etc).  
  

Escolta'm 
Recurs F1 

Departament d’orientació  
Mediadora  

Del 14/09/2020 al 30/06/2023  

 Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

 Impulsar les trobades d'alumnat 
mediador als diferents territoris  
  

Trobades de centres 
mediadors 
Recurs F2 
 

Mediadora Del 14/09/2020 al 30/06/2023  

 Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

 Incloure la valoració de les actuacions 
destinades a educar en la gestió 
positiva del conflicte i del servei de 
mediació en la memòria anual, 
elaborant, si escau, propostes de 
millora.  
  

 Valoració de les 
actuacions  
Recurs I2 
 

Directora Del 01/07/2020 al 31/07/2022  

 Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

 Utilitzar canals de comunicació per 
compartir amb la comunitat escolar les 
experiències que es duen a terme en el 
centre: murals a les aules, la revista o 
el bloc del centre, o bé mitjançant la 
celebració de Jornades de 
Convivència.  
 

Recurs H4 Responsables de xarxes Del 01/04/2020 al 30/06/2022  

 Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

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

Escola i Família 
Recurs G1 

Tutor Del 14/09/2020 al 30/06/2021  

http://www.xtec.cat/ceiplajota/altrespagines/escolta_m_al_guix.htm
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.fjcs21wr6y7p
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/xarxes-centres-convivencia/trobades-slumnat-mediador/trobades-alumnat-mediador-2017.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/xarxes-centres-convivencia/trobades-slumnat-mediador/trobades-alumnat-mediador-2017.pdf
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.46s6mn5khy32
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/documents/valoracio-actuacions.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/documents/valoracio-actuacions.pdf
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.yrik2ytow3ct
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.pj0tkay30hwx
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/escolaifamilia/
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.kj6wc2ligxk3
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6. PROTOCOLS PER A LA MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA 

 

L’Institut La Plana coneix i aplica , sempre que és necessari, els següents 
protocols per a la millora de la convivència que podeu trobar a l’xtec i al 
portal de centres. 
 
Actuació amb menors de catorze anys en situacions de conflicte o comissió 
d’una infracció penal 
 
Intervenció en cas de conflicte greu amb l’alumnat 
 
Detecció i intervenció enfront dels NGJOV 
 
Maltractament infantil i adolescent 
 
Prevenció, detecció i intervenció de processos de radicalització als centres 
educatius 
 
Prevenció, detecció i intervenció davant conductes d’odi i discriminació 
 
Prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament i el cibersassetjament  
entre iguals 
 
Prevenció, detecció i actuació davant de situacions de violència masclista 
entre l’alumnat 
 
Protocol d’àmbit comunitari de prevenció, detecció i intervenció davant 
situacions d’absentisme 
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7. INDICADORS  

 

Objectiu específic Indicadors 
    

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

 Existència d'una diagnosi sobre la 
situació de la convivència al 
centre. 

 Relació de sectors participants en 
la diagnosi 

  

1.4 Constituir i dinamitzar la 
comissió de convivència. 
  

 Existència de la comissió de 
convivència. 

 Nombre de reunions/periodicitat de 
la comissió de convivència. 

  

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

• Oferta d'accions formatives en 
matèria de convivència adreçades 
als diferents sectors de la comunitat 
escolar.  

 
• Percentatge de professorat format 

en temes de convivència. 
 

Difondre el resultat de la diagnosi 
feta a partir dels qüestionaris a 
alumnes, professorat, famílies i 
PAS. 
 (Centre) 

• Nombre de sessions realitzades amb 
cada sector de la comunitat escolar. 

  

Dinamitzar i consolidar el consell 
de delegats 
 (Centre) 

• Nombre de reunions entre el consell 
de delegats i cap d'estudis o 
coordinació pedagògica. 

• Nombre de propostes presentades 
pel consell de delegats. 

 

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

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

 

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

• Existència d'un servei de mediació 
en el centre. 

• Sectors de la comunitat escolar que 
participen en el servei de mediació. 

• Nombre de casos atesos en el servei 
de mediació. 

• Percentatge de casos atesos resolts 
Participació en les trobades de 
centres mediadors. 

• Col·laboracions del centre amb els 
serveis de mediació comunitària. 

  



  

43 
Projecte de convivència 2020 

Objectiu específic Indicadors 

Difondre el servei de mediació i 
donar-lo a conèixer a tota la 
comunitat educativa. 
 (Centre) 

• Nombre d'actuacions per la publicitat 
i difusió del serveis de mediació 

 

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

• Existència de comissions mixtes 
integrades per membres dels 
diferents sectors de la comunitat 
escolar. 

• Grau de participació de les famílies 
en l'elaboració dels projectes de 
centre. 

• Existència d'un perfil dels delegats i 
delegades que es contempli en el 
procés d'elecció. 

• Nombre de reunions del consell de 
delegats amb cap d'estudis i 
coordinació pedagògica. 

• Nombre de reunions periòdiques de 
l'equip directiu amb l'AMPA. 

• Participació de l'AMPA en els 
processos d'acollida de les famílies. 

• Grau de participació dels delegats i 
delegades en les comissions de 
centre. 
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Objectiu específic Indicadors 

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

• Existència d'un protocol de 
comunicació 

• Relació d'eines i canals de 
comunicació del centre que 
afavoreixin la comunicació entre els 
diversos sectors de la comunitat 
escolar (fòrum virtual, correu 
electrònic, taulell de novetats, bústia 
de suggeriments i reclamacions, 
intranet de centre, etc.). 

• Existència de canals de comunicació 
entre les famílies i els seus 
representants al consell escolar. 

• Existència de canals de comunicació 
entre l'alumnat i els seus 
representants al consell escolar. 

• Existència de canals de comunicació 
entre el professorat i els seus 
representants al consell escolar. 

• Existència de canals de comunicació 
entre el personal d'administració i 
serveis i el seu representant en el 
consell escolar. 

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

  

Formar aquelles famílies més 
vulnerables en la cultura de la pau i 
la no-violència i en la resolució 
positiva dels conflictes a casa. 
 (Centre) 

• Percentatge de famílies participants 
en la formació "habilitats familiars" 
proposades pel centre amb 
col.laboració de l'educadora social 
del municipi. 
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Aquest projecte de convivència ha estat presentat i ha rebut el vist-i-plau del 

claustre i del consell escolar a 27 de gener de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


