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PCONV 2. INFORME GLOBAL

1- DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ

DADES DEL CENTRE

Codi: 08060915
Nom: Maria de Bell-lloc
Titularitat: Públic
Adreça: av. del Castell de Montbui, 11
Telèfon: 938656890
Adreça Electrònica: a8060915@xtec.cat

CONTEXTUALITZACIÓ

L'institut Maria de Bell-lloc és un centre públic de la comarca del Vallès
Oriental, a la província de Barcelona. Es troba en el municipi de Bigues i
Riells, el qual està format pels pobles de Bigues i Riells del Fai i un munt
d'urbanitzacions, de segona residència. El municipi té una superfície de 28,6
km² i limita amb les poblacions de Sant Quirze de Safaja, Sant Feliu de
Codines, Caldes de Montbui, Santa Eulàlia de Roncana, l'Ametlla del Vallès i
Figaró.

La població ronda els 9.000 habitants, majoritàriament autòctona o
desplacats de grans ciutats buscant la tranquil.litat d'un poble. El percentatge
de població estrangera no arriba al 5% de la total.

La principal activitat econòmica de Bigues i Riells va ser l'agricultura, però
actualment ha estat desplacada pel sector industrial i de serveis. Tot i això,
gran part de la població té el seu lloc de treball fora del terme municipal.

El municipi té tot els serveis bàsics d'un poble: un CAP, un servei de
Biblioteca, dos centres cívics, un casal d'avis, un centre de dia, un teatre
auditori polivalent i diversos espais esportius. L'ajuntament de Bigues i Riells
està compromès en l'atenció dels seus ciutadans i compta amb cinc
regidories i diferents serveis d'atenció a la població estrangera, gent gran, la
dona, les persones amb diversitat funcional i un servei d'atenció psicològica.

En relació als serveis educatius, Bigues disposa d'una escola Bressol, dos
CEIPs, un institut, una escola de música i una escola d'adults. A més a més
la població jove gaudeix d'un consell de joves, i dos espais joves: La COVA
(també espai psicopedagògic i de reforc escolar) i la Biblioteca. Aquests
recursos estan molts presents en la vida de l'institut de dues maneres: un
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cop al mes els tècnics de joventut fan un passa classe per informar de les
activitats que s'oferiran els joves i cada dilluns a l'hora del pati posen en el
centre un estant d'informació juvenil.

El nivell sociocultural de la població és mig, tot i que serveis socials atén
diversos casos d'alumnes de l'institut per manca de recursos econòmics. La
convivència en el poble és tranquil.la i sense conflictes destacats. Existeix un
consell veïnal i diverses entitats i associacions de caire cultural, esportiu,
cooperatiu, comercial, medio ambiental i d'atenció a persones amb diversitat
funcional.

La principal llengua utilitzada al municipi és el castellà, tot i que el català està
molt present.

 

2- DIAGNOSI- RESULTATS

3- OBJECTIUS

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

1.1 Sensibilitzar la comunitat escolar de la necessitat 
d'elaborar un Projecte de convivència amb la 
implicació i el compromís de tots els agents 
educatius.
 
1.2 Elaborar una diagnosi participativa sobre la 
situació de la convivència en el centre.
 
1.3 Crear els espais necessaris per afavorir la 
participació dels diferents sectors de la comunitat en 
l'elaboració del projecte.
 
1.4 Constituir i dinamitzar la comissió de convivència.
 
1.5 Incrementar la formació de la comunitat escolar 
en relació amb la convivència.
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2. Ajudar cada alumne a 
relacionar-se amb si mateix, amb 
els altres i amb el món. 

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

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

3.1 Garantir l'òptima incorporació dels nous membres
de la comunitat escolar.
 
3.2 Promoure una cultura inclusiva que respecti i 
valori les diferències en un marc de valors compartits.
 
3.3 Gestionar la diversitat cultural i religiosa d'acord 
amb les orientacions de la Guia per al respecte a la 
diversitat de creences als centres educatius de 
Catalunya.
 
3.4 Potenciar l'educació intercultural.
 
3.5 Prevenir l'absentisme i facilitar la reincorporació 
de l'alumnat absentista
 
3.6 Promoure la participació de l'alumnat en les 
activitats complementàries, extraescolars i de lleure 
educatiu de l'entorn.
 

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

4.1 Sensibilitzar la comunitat escolar en la 
importància del valor del diàleg i la gestió positiva 
dels conflictes.
 
4.2 Organitzar el servei de mediació al centre amb la 
participació dels diferents membres de la comunitat 
escolar.
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5. Fomentar una cultura de la pau 
i la no-violència, juntament amb 
els valors que fan possible 
preservar i enriquir  la vida de 
totes les persones. 

5.1 Participar en iniciatives i projectes compromesos 
en la cultura per a la pau.
 
5.2 Formar les persones perquè siguin capaces 
d'informar-se, entendre i analitzar críticament 
situacions de conflicte social, de violència i de pau.
 
5.3 Elaborar una estructura organitzativa i una gestió 
de recursos que afavoreixin la convivència i el clima 
escolar.
 
5.4 Potenciar la participació de tots els sectors de la 
comunitat escolar com a element bàsic per garantir la
convivència i el clima escolar.
 
5.5 Afavorir els canals de comunicació del centre 
educatiu com a elements facilitadors de la 
convivència i el clima escolar.
 

4- ACTUACIONS PREVISTES

1. Valors i actituds

Temes

1 - Coeducació
2 - Educació intercultural
3 - Educació per la pau
4 - Educació socioemocional
5 - Educar en el respecte
6 - Educar en la gestió positiva dels conflictes
7 - Educar en l'esforç i la responsabilitat
8 - Inclusió

Coeducació

Actuacions



          Institut
          Maria de Bell-lloc
 

09/03/2020

Pàg. 5

Centre Determinar el grau d'impacte de la resolució de situacions de 
conflicte vinculades a comportaments i actituds de caràcter 
sexista i d'identitat de gènere, expressió de gènere o orientació 
afectivosexual en la millora del clima de convivència del centre. 
Recurs J2
 
Garantir que la informació del traspàs primària-secundària 
reculli les actuacions en situacions de conductes d'odi i 
discriminació amb l'alumnat. Recurs I2
 
Realitzar, per part del referent de coeducació del Consell 
Escolar, un informe valoratiu de les actuacions realitzades en 
aquest àmbit, elaborant, si escau, propostes de millora, i 
incloure'l en la memòria anual. Recurs J3
 
Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la 
comunitat escolar sobre les mesures i actuacions del centre en 
l'àmbit de la coeducació. Recurs J1
 
Seguir els protocols establerts pel Departament d'Ensenyament 
per fer arribar les bones pràctiques que el centre realitza i que 
se'n faci difusió. Recurs I1
 

Aula Realitzar, per part del referent de coeducació del Consell 
Escolar, un informe valoratiu de les actuacions realitzades en 
aquest àmbit, elaborant, si escau, propostes de millora, i 
incloure'l en la memòria anual. Recurs J3
 
 Establir les mesures necessàries i els compromisos entre 
família i tutor del centre en els continguts específics addicionals 
de la carta de compromís educatiu per a garantir el respecte a la
diferència i a l'orientació sexual. Recurs D2
 

https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.fvutk4dce9r6
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.2qhi8adut09c
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.7yqlm0ojjdnb
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.g4ppul47lelj
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.6omfdr94hlui
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.7yqlm0ojjdnb
https://docs.google.com/document/d/1Ec1iIbHNHSEWr_xclW0z9do2znD8pWL15GV53YRRQVI/edit#bookmark=id.bofqk7mxpqim


          Institut
          Maria de Bell-lloc
 

09/03/2020

Pàg. 6

Entorn  Col•laborar amb l'administració local en l'elaboració de 
projectes d'àmbit comunitari (projecte de convivència, educació 
en valors, etc.). Recurs C5
 

 Col•laborar amb les entitats de l'entorn per promoure accions 
que afavoreixin la igualtat de gènere. Recurs D1
 

 Col•laborar en l'elaboració i desenvolupament de projectes que 
fomentin la igualtat d'oportunitats, el respecte a la diferència i la 
prevenció de la violència masclista i per motius d'orientació 
afectivosexual, identitat de gènere i expressió de gènere. 
Recurs B1
 
 Elaborar protocols d'actuació davant de conflictes produïts per 
violència de gènere o per motius d'orientació afectivosexual, 
identitat de gènere i expressió de gènere d'àmbit local. Recurs 
C3
 
 Fer jornades d'intercanvi d'experiències i estratègies al voltant 
de la coeducació. Recurs B2
 
 Impulsar amb l'administració local el desenvolupament 
d'activitats lúdiques, culturals i esportives que tinguin una 
dimensió educativa a favor de la coeducació i de la prevenció de
la violència masclista. Recurs C1
 
 Impulsar amb l'administració local el desenvolupament de Plans
educatius d'entorn o altres projectes socioeducatius. Recurs C4
 
 Promoure amb l'administració local la participació de tot 
l'alumnat en el teixit educatiu de l'entorn. Recurs C2
 

Educació intercultural

Actuacions

https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.711ub14dkn35
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.wyhhi3kpqsdw
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.i7k9kbxvqakl
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.xcc2nuc1rbq3
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.xcc2nuc1rbq3
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.txycchoj33mv
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.e3txcy9rdgv8
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.la95qo70pacj
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.3ojura6noumq
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Centre Fer servir el protocol de prevenció, detecció i intervenció davant 
conductes d'odi i discriminació en cas de detectar situacions de 
conflicte que impliquin discriminació per raó d'origen. Recurs B6
 
 Dissenyar en el Pla d'acció tutorial activitats que fomentin el 
reconeixement i la valoració de la diversitat cultural de l'alumnat.
Recurs B4
 
 Establir actuacions en el Projecte de convivència que 
promoguin l'educació intercultural. Recurs B5
 
 Incloure en el Pla d'acollida actuacions per promoure la inclusió
escolar i social de l'alumnat d'origen estranger. Recurs B8
 
 Incorporar la perspectiva intercultural en el Projecte educatiu i 
en la resta de documents del centre com a element bàsic per a 
l'èxit educatiu. Recurs B1
 
 Programar actuacions específiques de sensibilització 
(claustres, reunions informatives, comissions mixtes, etc.) sobre 
l'Educació Intercultural. Recurs A1
 
 Promoure des de l'Equip Directiu estratègies pedagògiques, 
materials i recursos per atendre millor la diversitat cultural. 
Recurs A2
 
 Tenir present la perspectiva intercultural en el projecte 
curricular de centre. Recurs B2
 
 Treballar en el Pla d'Acció Tutorial l'acompanyament a la 
construcció d'una identitat de múltiples pertinences. Recurs B3
 

Educació per la pau

Actuacions
Centre  Aprofitar les diades commemoratives per reflexionar sobre la 

pau i els drets humans. Recurs C1
 
 Participar en activitats (campanyes, projectes, trobades, 
concursos, etc.) de foment de la pau com a experiència 
educativa. Recurs C2
 
 Prendre mesures per garantir el respecte als drets humans dins
el centre. Recurs C3
 
 Reforcar el treball en equip entre el professorat com un model 
de convivència. Recurs C4
 

https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.a8s76x5ml6bt
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.930k7luyxayc
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.mdaaprc5fgfb
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.opqhm9aizou4
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.tldnlz4vgywj
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.dfrjfi7l696y
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.ysrpy6xiq3ou
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.7mlscrwgvubq
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.d6m4cfowsl3c
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark=id.w735f814hizf
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark=kix.190lls84q9h5
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark=kix.1s4ci3mgc956
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark=kix.u1wwymxgdmd4
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Educació socioemocional

Actuacions
Centre  Incloure en el Pla de formació de centre actuacions formatives 

relacionades amb l'educació socioemocional. Recurs F1
 

Aula  Augmentar les expectatives acadèmiques de les famílies sobre 
els seus fills. Recurs F3
 

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

Educar en el respecte

Actuacions

https://docs.google.com/document/d/1uiwpKCxlbsPz-Qssj6iRMaoE85FUQ07ZGSY8vqfN1jM/edit#bookmark=kix.snxqynitkdgw
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.sdwg8u1wkgu
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.fwyfzg2wumbm
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Centre Seguir les instrucions establertes pel Departament d'Educació 
per fer arribar les bones pràctiques que el centre realitza i que 
se'n faci difusió. Recurs H1
 
 Aportar les experiències realitzades en el centre al voltant del 
respecte, especialment al professorat, als centres de la xarxa 
(seminaris de traspàs primària-secundària, reunions amb altres 
centres de l'entorn, espais virtuals, etc.). Recurs H2
 
 Concretar en la Programació general anual de centre les 
accions que es preveu realitzar per fomentar l'educació en el 
respecte. Recurs B3
 
 Concretar en la programació curricular com es promouran i 
s'avaluaran valors com el respecte. Recurs B7
 
 Dissenyar en el pla d'acció tutorial activitats que fomentin el 
diàleg, el respecte i la valoració de les diverses opinions i 
creences. Recurs B6
 
 Establir normes de conducta que vetllin pel respecte envers els 
adults. Recurs D1
 
 Fixem normes i límits clars que garanteixin el respecte entre 
l'alumnat i cap a tots els membres de la comunitat escolar. 
Recurs E2
 
 Fomentar la implementació i ús d'un servei de mediació com 
una estratègia de resolució positiva dels conflictes basada en el 
diàleg i el respecte mutu. Recurs E3
 
 Garantir el dret a la privacitat dels membres de la comunitat 
escolar (drets d'imatge, dret a la intimitat, etc.). Recurs C2
 
 Gestionar des del respecte la diversitat religiosa i cultural en el 
centre. Recurs C3
 
 Implicar la comunitat escolar en la cura i manteniment de les 
instal•lacions del centre. Recurs F1
 
 Incloure en el Pla de formació del professorat actuacions 
formatives sobre l'educació en valors. Recurs G1
 
 Incloure en el Projecte educatiu de centre el respecte i el 
reconeixement de la pluralitat de creences i opinions, i la 
necessitat d'evitar qualsevol tipus de discriminació per motius 
d'origen, sexe o altra condició. Recurs B2
 
 Incloure en la memòria anual la valoració de les actuacions 

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.x44o6j661v2g
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.9yuza6tgk0gl
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.fd0axfkvq7ue
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.if05awvrcdvy
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.ls5syiibqbyx
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.pw5pbv9skst4
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.vzqy0ilr1j0c
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.x1vb9z1464u5
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.sy2x45t9u1ng
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.f91uafs2wsio
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.8yftbyomflhq
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.xhhyt2r90bc2
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.9q0scaec92fe
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realitzades per promoure l'educació en el respecte, elaborant, si 
escau, propostes de millora. Recurs I2
 
 Incorporar el valor del respecte, i especialment el respecte al 
professorat, dins el Projecte educatiu i altres documents de 
centre. Recurs B1
 
 Introduir en la carta de compromís elements de respecte mutu 
entre l'escola i les famílies, i molt especialment el respecte cap 
al professorat. Recurs B4
 
 Participar en projectes de coneixement i divulgació del 
patrimoni històric i cultural per aprendre a valorar-lo i respectar-
lo. Recurs F4
 
 Participar en projectes per despertar el valor del respecte a 
l'entorn i el compromís cívic en el nostre alumnat (campanyes 
de sostenibilitat, mediambientals, de reutilització i reciclatge de 
materials, campanyes de reducció del consum energètic, etc.). 
Recurs F3
 
 Potenciar el treball en equip per tal de facilitar les relacions 
entre els membres de la comunitat escolar (comissions mixtes: 
comissió pedagògica, comissió econòmica, comissió d'activitats 
extraescolars, etc.). Recurs C1
 
 Potenciar la participació de l'alumnat en diversos òrgans 
(consell de delegats, assemblea d'aula, etc.) i comissions del 
centre (festes, extraescolars, etc.) com un element de respecte 
cap a ells. Recurs E1
 
 Prendre consciència que tota la comunitat escolar (professorat, 
pares i mares, membres del PAS) som un model de referència 
per a l'alumnat. Recurs A3
 
 Promoure des del currículum accions de servei comunitari que 
afavoreixen el respecte envers els altres. Recurs E4
 
 Promoure des del currículum accions de servei comunitari que 
afavoreixen el respecte i la cura de l'entorn. Recurs F5
 
 Promoure un lideratge positiu per part del professorat per tal de
facilitar el reconeixement de la seva autoritat moral. Recurs D2
 
 Promoure, com a mesures correctores a les conductes 
contraries a les normes de convivència, activitats cíviques en 
benefici de la comunitat tant dins (manteniment, neteja, 
acompanyament, etc.) com fora del centre (llars d'infants, casals

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.bd4m586uqzk0
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.uire2mwrzhyy
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.ivnhtwutfjx0
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.vc8iykfde4qb
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.dh52qow07h7a
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.t3a16y24dc4m
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.jj8p18muenvp
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.kruah51bxi79
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.dkh1ba3ltdcu
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.a37ua74ew8ga
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.txoze2c917tc
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d'avis, etc.). Recurs F2
 
 Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la 
comunitat escolar sobre el respecte en diversos àmbits 
d'intervenció: aula, centre i entorn. Recurs I1
 
 Revisar les NOFC per tal de garantir que recollim normes 
clares que garanteixin el respecte entre tots els membres de la 
comunitat escolar. Recurs B5
 
 Sensibilitzar sobre la importància del respecte, especialment al 
professorat, com un principi bàsic en l'aprenentatge. Recurs A2
 

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.941k5byu37rm
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.qhm9mtj7zx55
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.b9llqg7h00hf
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.uu8l1ricwcgi
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Aula Treballar el nivell preventiu dels protocols d'àmbit convivencial 
publicats pel Departament d'Educació (guies per a alumnes 
d'educació primària i secundària, unitats didàctiques, etc.). 
Recurs B8
 
 Acompanyar l'alumnat en el reconeixement dels seus límits i 
capacitats. Recurs A2
 
 Desenvolupar, des de les diferents àrees, activitats curriculars 
que impliquin el respecte a l'expressió d'idees i opinions dels 
companys/es (debats, exposicions orals, etc.). Recurs C1
 
 Educar en l'ús responsable de les tecnologies de la informació 
seguint les orientacions del Pla TAC (Internet Segura). Recurs 
D3
 
 Educar l'alumnat en el coneixement i l'expressió de les 
emocions pròpies. Recurs A3
 
 Educar l'alumnat en el reconeixement i respecte a les emocions
dels altres. Recurs B2
 
 Ensenyar, a través del currículum, com el valor del respecte ha 
ajudat homes i cultures a aconseguir un món millor. Recurs C3
 
 Exigir amb el compliment de les normes el respecte al 
professorat com a principi bàsic en l'aprenentatge. Recurs E1
 
 Fer ús de mètodes d'aprenentatge cooperatiu (treball 
d'investigació, ensenyament recíproc, aprenentatge entre iguals,
projectes compartits, etc.) per potenciar el valor del respecte 
entre tots els membres del grup. Recurs D2
 
 Fomentar la tutoria entre iguals per educar en el respecte. 
Recurs B7
 
 Implicar l'alumnat en el bon ús dels materials i la conservació 
de l'aula (càrrecs de responsabilitat, concursos, etc.). Recurs F1
 
 Implicar l'alumnat en l'elaboració de normes de grup que 
promoguin un tracte atent i curós entre l'alumnat (evitar l'ús dels 
malnoms, sol•licitar les coses correctament, donar les gràcies, 
etc.). Recurs B6
 
 Incorporar la perspectiva intercultural a les àrees del 
currículum. Recurs C2
 
 Potenciar la figura dels delegats i delegades com una 
oportunitat per exercir el valor del respecte. Recurs B4

https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.3ked0yj77uz9
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.ofzza09ywthr
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.1muguoac9yiw
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.snyufogz5ozs
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.snyufogz5ozs
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.3064jf8j8jgc
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.es7h29618cmm
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.hz6nibgza6tf
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.6ol98mppf4cd
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.clf25lk3zcoo
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.tw29kr3o6qhm
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.9jvzgx63r0zc
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.djrpt5cywlb2
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.byk9bl6i5fdc
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.g2wh9hibn1m5
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 Potenciar les sortides escolars des de cada àrea i el treball amb
altres centres per conèixer millor i respectar el nostre entorn. 
Recurs G2
 
 Prendre mesures de reutilització i reciclatge de materials d'aula 
i de reducció del consum energètic. Recurs F2
 
 Programar activitats per educar l'alumnat en una conducta 
assertiva (expressar els sentiments, les emocions o els 
pensaments propis amb convenciment, però respectant els 
altres). Recurs B3
 
 Promoure accions de servei comunitari des del currículum per 
afavorir el coneixement i el respecte pel medi natural i cultural. 
Recurs G1
 
 Realitzar activitats que desenvolupin l'autoestima entre 
l'alumnat. Recurs A4
 
 Realitzar activitats tutorials que desenvolupin l'autoconeixement
de l'alumnat. Recurs A1
 
 Recollir en l'informe avaluatiu de les diferents àrees la valoració
d'actituds com el respecte i la capacitat d'empatia que mostra 
l'alumnat amb els seus companys/es. Recurs C4
 
 Treballar amb l'alumnat pautes de comportament i comunicació 
que garanteixin una actitud de respecte envers el professorat. 
Recurs E3
 
 Treballar els elements bàsics de bona comunicació (saber 
escoltar i respectar el torn de paraula, saber demanar, saber 
disculpar-se, saber elogiar, saber rebre elogis, etc.). Recurs B1
 
 Treballar l'adquisició d'hàbits i rutines (puntualitat, respecte al 
torn de paraula, realització de feines/deures, etc.) que impliquen
una mostra de respecte al grup. Recurs D1
 
 Utilitzar les reunions o assemblees de l'alumnat per 
promocionar el respecte com a valor bàsic per a la convivència. 
Recurs B5
 

https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.ch1ei6jqx7ly
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.pmai6vwuakg5
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.cz7jplshbdyu
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.9z8zmq207qwc
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.crtjqtul926c
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.fvremtof4yqe
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.26qkc3dgpwzh
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.74zgmx5f4hv1
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.3dtmzs3l1ww7
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.dpv0tscikbta
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.drkvu37kuvac
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Entorn  Col•laborar amb les entitats de l'entorn per promoure accions 
de servei comunitari. Recurs D2
 
 Desenvolupar actuacions que propiciïn el respecte i el bon ús 
dels espais públics al voltant dels centres escolars (campanyes 
locals de recollida de deixalles, manteniment de jardins, 
apadrinament d'escultures, etc.). Recurs C4
 
 Impulsar amb l'administració local el desenvolupament de 
projectes comunitaris (Plans educatius d'entorn o altres 
projectes socioeducatius). Recurs C2
 
 Organitzar conjuntament amb les AMPA activitats que fomentin 
entre l'alumnat el coneixement, la cura de l'entorn i el 
compromís cívic. Recurs A4
 
 Promoure amb l'administració local la participació de l'alumnat 
en el teixit educatiu del territori. Recurs C1
 

Educar en la gestió positiva dels conflictes

Actuacions

https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.3s0zogcmmas
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.xl3zazhqv53k
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.q4pish4cyz0q
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.z7771w9dxayo
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.zat9f3n1tgw7
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Centre Adequar a les necessitats i context del centre els protocols marc
per a la millora de la convivència elaborats pel Departament 
d'Educació. Recurs C1
 
Programar accions preventives establertes en els protocols per 
a la millora de la convivència elaborats pel Departament 
d'Educació. Recurs C2
 
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
 
 Aprofitar la celebració de dates reconegudes internacionalment 
per impulsar l'educació en la gestió positiva dels conflictes i la 
millora del clima de convivència (DENIP, dia de la prevenció de 
la violència contra les dones, dia dels drets humans, etc ). 
Recurs D2
 
 Elaborar un projecte de mediació de centre. Recurs E1
 
 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
 
 Impulsar projectes que fomentin les relacions d'ajuda i 
aprenentatge entre iguals (tutoria entre iguals, aprenentatge 
entre iguals, apadrinament, etc.). Recurs F2
 
 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
 
 Potenciar el treball cooperatiu i el treball per projectes en tots 
els àmbits del centre educatiu per afavorir les relacions 
assertives. Recurs D1
 

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=id.1uirz6z7nnba
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.k469ynd2vuce
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.x2o56hio7zwr
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.kn0xa7976zki
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.cdp3r2ypfm37
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.y4xs4glfmj49
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Aula  Animar l'alumnat a formar part de l'equip de mediació i a sol•
licitar la mediació quan sigui necessari. Recurs A9
 
 Donar a conèixer les estratègies de gestió positiva del conflicte.
Recurs A8
 
 Fomentar la cultura de mediació. Recurs A10
 
 Programar tallers o sessions de formació específiques 
adrecades a l'alumnat per a la prevenció de la violència entre 
iguals, el maltractament, l'assetjament, el consum i la 
dependència de tòxics, etc. Recurs A7
 
 Revisar les relacions a l'aula per evitar situacions d'abús de 
poder i exclusió. Recurs A6
 

Entorn  Conèixer els recursos del territori en relació a l'educació en la 
gestió positiva dels conflictes. Recurs E1
 
 Promoure que les entitats de l'entorn incloguin entre les seves 
actuacions activitats i tallers sobre les habilitats per gestionar 
positivament els conflictes. Recurs D1
 

Educar en l'esforç i la responsabilitat

Actuacions

https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.736i9t9mq63v
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.7rt4de3bol6k
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.mn6spw93vacd
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.r37uadtk2s1j
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.teyq6uzdz0rt
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.p84znhney83y
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.w323wvfi33k7
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Centre  Comprometre l'alumnat en l'organització i gestió d'activitats en 
la vida del centre (òrgans de gestió, comissions del centre, 
procés de millora del rendiment i la convivència, etc.). Recurs 
C2
 
 Concretar en la programació curricular com es valorarà el grau 
d'esforc i responsabilitat de l'alumnat (la realització dels deures, 
la puntualitat en el lliurament de les tasques, l'ordre, la netedat, 
etc.). Recurs C1
 
 Difondre les actuacions de compromís cívic de qualsevol 
membre de la comunitat educativa com a referents positius. 
Recurs C6
 
 Dissenyar en el Pla d'acció tutorial activitats que fomentin els 
valors de l'esforc i la responsabilitat entre l'alumnat, i el 
compromís tant individual com col•lectiu. Recurs B6
 
 Donar a conèixer en el Pla d'acollida models positius 
d'implicació i compromís en els estudis i en el centre (alumnes 
de cursos superiors, exalumnes, etc.), així com els mèrits 
(premis, publicacions, etc.) en reconeixement al compromís de 
qualsevol membre de la comunitat. Recurs B3
 
 Fomentar la participació del centre en campanyes de solidaritat 
que estimulin el compromís cívic. Recurs C5
 
 Fomentar la participació del centre en convocatòries i 
concursos que estimulin l'afany de superació. Recurs C4
 
 Implicar la comunitat escolar en la cura i el manteniment del 
centre i el seu l'entorn (jornades de manteniment i decoració, 
campanyes de reutilització, reciclatge i reducció del consum 
energètic, etc.). Recurs C7
 
 Incidir en els deures o responsabilitats per garantir els drets de 
tothom recollits en les NOFC. Recurs B5
 
 Incloure en la Programació general anual de centre accions per
promoure el valor de l'esforc i la responsabilitat. Recurs B2
 
 Incloure en la carta de compromís educatiu la necessitat 
d'educar els fills en l'esforc i la responsabilitat. Recurs B4
 
 Incorporar els valors de l'esforc i la responsabilitat en el 
Projecte educatiu com a elements bàsics per a l'èxit educatiu. 
Recurs B1
 

https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.q0lnl9o40ze8
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.q0lnl9o40ze8
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.84cfn9yhvhdu
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.k8ivh23a2kts
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.qqsov3hjdx8k
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.pgdzzd6hpdcw
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.jrbzgopgw2pw
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.erfw7bhihquq
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.x931jot3imzd
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.ern7l3oqaf4n
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.xh14h421q2ta
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.pnfjttel70gx
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.85hz8iocs8nv
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 Prendre consciència que tota la comunitat escolar (professorat, 
pares i mares, membres del PAS) som un model de referència 
per a l'alumnat. Recurs A2
 
 Programar accions de servei comunitari des del currículum. 
Recurs C3
 

https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.5kxtqcps5eld
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.eo5ln279xmrj
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Aula  Actuar com a models o referents positius de comportament i 
treball per fomentar l'esforc i la responsabilitat entre l'alumnat. 
Recurs C2
 
 Ajudar l'alumnat a marcar-se objectius d'aprenentatge i 
planificar l'acció per aconseguir-los (priorització de feines i 
deures, planificació de les tasques escolars, previsions 
d'avaluació, etc.). Recurs A7
 
 Ajudar l'alumnat a reflexionar abans de realitzar una acció i a 
valorar les conseqüències que se'n poden desprendre i fer-se'n 
responsable. Recurs A6
 
 Ajudar l'alumnat a tolerar la frustració quan no assoleixen les 
seves fites o s'equivoquen i entendre que el fracàs també forma 
part de l'aprenentatge. Recurs C3
 
 Combatre, a través del currículum, el model d'èxit fàcil que molt
sovint es projecta als mitjans de comunicació. Recurs B2
 
 Educar en l'ús responsable de les tecnologies de la informació 
seguint les orientacions del Pla TAC (Internet Segura). Recurs 
B3
 
 Ensenyar, a través del currículum, com els valors de l'esforc i el
compromís han fet que homes i cultures aconsegueixin les 
seves fites. Recurs B1
 
 Establir càrrecs a l'aula com una oportunitat per exercir el valor 
de la responsabilitat entre l'alumnat (delegat/da, material, llista, 
neteja, etc.). Recurs A3
 
 Fer ús de mètodes d'aprenentatge cooperatiu per potenciar el 
valor de l'esforc col•lectiu. Recurs C1
 
 Fixar normes de conducta i límits clars per ajudar l'alumnat a 
controlar els seus impulsos i fomentar la responsabilitat. Recurs 
C4
 
 Fomentar la constància i l'esforc en la realització de les feines i 
l'adquisició dels objectius del propi aprenentatge. Recurs A8
 
 Fomentar la tutoria entre iguals per educar en valors i 
compromís. Recurs A4
 
 Orientar l'alumnat en el coneixement de les pròpies capacitats i 
límits. Recurs A5
 
 Potenciar la figura dels delegats i delegades com una 

https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.wwe2b78skqb3
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.1cvse7zdzo7g
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.2ld5vq4arz4p
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.j83hmtwfq2wt
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.p9iquxjw7313
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.poyo1nk04aa7
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.poyo1nk04aa7
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.250nzvyf7k1n
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.ub7k8eixbygb
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.p5ty69apqjn9
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.1b4z0ek60oup
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.1b4z0ek60oup
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.r8165vwek8ox
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.y4uxsp13jt5o
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.e0ji5hr7o3dm
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oportunitat per exercir el valor de la responsabilitat. Recurs A1
 
 Potenciar les assemblees d'aula com una oportunitat per 
exercir el valor de la responsabilitat. Recurs A2
 
 Promoure accions de servei comunitari des del currículum. 
Recurs B4
 

Entorn  Col•laborar amb l'administració local per impulsar accions de 
servei comunitari. Recurs C3
 

 Col•laborar amb les entitats de l'entorn per promoure accions 
de servei comunitari. Recurs D2
 
 Impulsar conjuntament amb l'AMPA les escoles de pares i 
mares per afavorir l'educació dels fills en els valors necessaris 
per aconseguir l'èxit educatiu. Recurs A3
 
 Intercanviar experiències i estratègies al voltant de la solidaritat 
i el compromís cívic. Recurs B2
 
 Organitzar conjuntament amb les AMPA activitats que fomentin 
l'educació en l'esforc i la responsabilitat per combatre l'èxit fàcil 
que sovint transmeten els mitjans de comunicació. Recurs A2
 
 Promoure, amb l'administració local, projectes comunitaris 
(Plans educatius d'entorn o altres projectes socioeducatius). 
Recurs C1
 

Inclusió

Actuacions
Entorn  Col•laborar amb els centres de l'entorn en l'elaboració i 

desenvolupament de projectes (de caire artístic, musical, cívic, 
etc.) que fomentin la inclusió, la igualtat d'oportunitats i el 
respecte a la diversitat. Recurs B1
 
 Intercanviar experiències i estratègies al voltant de l'educació 
inclusiva. Recurs B2
 

https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.zeyuv8ndwatb
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.lhzam8m9gt9x
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.xg7wbrcj16ve
https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark=kix.6e43ycz1oeq7
https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark=kix.xvdwscrfonso
https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark=kix.j8y0hv5xjyqc
https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark=kix.z2qzyb842yxu
https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark=kix.rewohtyf8gzb
https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark=kix.tyfonb1gk5sw
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.8jymvqtzwjgk
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.g7waoido7wzv
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Coeducació Determinar el grau d'impacte de la 

resolució de situacions de conflicte 
vinculades a comportaments i 
actituds de caràcter sexista i 
d'identitat de gènere, expressió de 
gènere o orientació afectivosexual 
en la millora del clima de 
convivència del centre. Recurs J2
 

Comissió convivència   

 Coeducació Garantir que la informació del 
traspàs primària-secundària reculli 
les actuacions en situacions de 
conductes d'odi i discriminació amb 
l'alumnat. Recurs I2
 

Coordinació pedagògica   

 Coeducació Realitzar, per part del referent de 
coeducació del Consell Escolar, un 
informe valoratiu de les actuacions 
realitzades en aquest àmbit, 
elaborant, si escau, propostes de 
millora, i incloure'l en la memòria 
anual. Recurs J3
 

Referent coeducació   

https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.fvutk4dce9r6
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.2qhi8adut09c
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.7yqlm0ojjdnb
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Coeducació Realitzar, per part del referent de 

coeducació del Consell Escolar, un 
informe valoratiu de les actuacions 
realitzades en aquest àmbit, 
elaborant, si escau, propostes de 
millora, i incloure'l en la memòria 
anual. Recurs J3
 

Referent coeducació   

 Coeducació Recollir el grau de satisfacció dels 
diferents agents de la comunitat 
escolar sobre les mesures i 
actuacions del centre en l'àmbit de 
la coeducació. Recurs J1
 

Equip directiu   

 Coeducació Seguir els protocols establerts pel 
Departament d'Ensenyament per fer
arribar les bones pràctiques que el 
centre realitza i que se'n faci difusió.
Recurs I1
 

Equip directiu   

 Coeducació  Col•laborar amb l'administració 
local en l'elaboració de projectes 
d'àmbit comunitari (projecte de 
convivència, educació en valors, 
etc.). Recurs C5
 

Equip directiu   

https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.7yqlm0ojjdnb
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.g4ppul47lelj
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.6omfdr94hlui
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.711ub14dkn35
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Coeducació  Col•laborar amb les entitats de 

l'entorn per promoure accions que 
afavoreixin la igualtat de gènere. 
Recurs D1
 

Equip directiu   

 Coeducació  Col•laborar en l'elaboració i 
desenvolupament de projectes que 
fomentin la igualtat d'oportunitats, el
respecte a la diferència i la 
prevenció de la violència masclista i
per motius d'orientació 
afectivosexual, identitat de gènere i 
expressió de gènere. Recurs B1
 

Equip directiu   

 Coeducació  Elaborar protocols d'actuació 
davant de conflictes produïts per 
violència de gènere o per motius 
d'orientació afectivosexual, identitat 
de gènere i expressió de gènere 
d'àmbit local. Recurs C3
 

Comissió convivència   

https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.wyhhi3kpqsdw
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.i7k9kbxvqakl
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.xcc2nuc1rbq3
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Coeducació  Establir les mesures necessàries i 

els compromisos entre família i tutor
del centre en els continguts 
específics addicionals de la carta de
compromís educatiu per a garantir 
el respecte a la diferència i a 
l'orientació sexual. Recurs D2
 

Equip directiu   

 Coeducació  Fer jornades d'intercanvi 
d'experiències i estratègies al 
voltant de la coeducació. Recurs B2
 

Equip directiu   

 Coeducació  Impulsar amb l'administració local 
el desenvolupament d'activitats 
lúdiques, culturals i esportives que 
tinguin una dimensió educativa a 
favor de la coeducació i de la 
prevenció de la violència masclista. 
Recurs C1
 

Equip directiu   

 Coeducació  Impulsar amb l'administració local 
el desenvolupament de Plans 
educatius d'entorn o altres projectes
socioeducatius. Recurs C4
 

Equip directiu   

https://docs.google.com/document/d/1Ec1iIbHNHSEWr_xclW0z9do2znD8pWL15GV53YRRQVI/edit#bookmark=id.bofqk7mxpqim
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.txycchoj33mv
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.e3txcy9rdgv8
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.la95qo70pacj
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Coeducació  Promoure amb l'administració local 

la participació de tot l'alumnat en el 
teixit educatiu de l'entorn. Recurs 
C2
 

  

 Educació intercultural Fer servir el protocol de prevenció, 
detecció i intervenció davant 
conductes d'odi i discriminació en 
cas de detectar situacions de 
conflicte que impliquin discriminació
per raó d'origen. Recurs B6
 

Comunitat educativa   

 Educació intercultural  Dissenyar en el Pla d'acció tutorial 
activitats que fomentin el 
reconeixement i la valoració de la 
diversitat cultural de l'alumnat. 
Recurs B4
 

Coordinació/Tutoria   

 Educació intercultural  Establir actuacions en el Projecte 
de convivència que promoguin 
l'educació intercultural. Recurs B5
 

Comissió convivència   

https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.3ojura6noumq
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.3ojura6noumq
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.a8s76x5ml6bt
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.930k7luyxayc
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.mdaaprc5fgfb
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educació intercultural  Incloure en el Pla d'acollida 

actuacions per promoure la inclusió 
escolar i social de l'alumnat d'origen
estranger. Recurs B8
 

Equip directiu   

 Educació intercultural  Incorporar la perspectiva 
intercultural en el Projecte educatiu i
en la resta de documents del centre
com a element bàsic per a l'èxit 
educatiu. Recurs B1
 

Equip directiu   

 Educació intercultural  Incorporar la perspectiva 
intercultural en el Projecte educatiu i
en la resta de documents del centre
com a element bàsic per a l'èxit 
educatiu. Recurs B1
 

  

 Educació intercultural  Programar actuacions específiques
de sensibilització (claustres, 
reunions informatives, comissions 
mixtes, etc.) sobre l'Educació 
Intercultural. Recurs A1
 

Equip directiu   

https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.opqhm9aizou4
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.tldnlz4vgywj
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.tldnlz4vgywj
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.dfrjfi7l696y
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educació intercultural  Promoure des de l'Equip Directiu 

estratègies pedagògiques, materials
i recursos per atendre millor la 
diversitat cultural. Recurs A2
 

Equip directiu   

 Educació intercultural  Promoure des de l'Equip Directiu 
estratègies pedagògiques, materials
i recursos per atendre millor la 
diversitat cultural. Recurs A2
 

  

 Educació intercultural  Tenir present la perspectiva 
intercultural en el projecte curricular 
de centre. Recurs B2
 

Equip directiu   

 Educació intercultural  Treballar en el Pla d'Acció Tutorial 
l'acompanyament a la construcció 
d'una identitat de múltiples 
pertinences. Recurs B3
 

Coordinació/Tutoria   

 Educació per la pau  Aprofitar les diades 
commemoratives per reflexionar 
sobre la pau i els drets humans. 
Recurs C1
 

Coordinació pedagògica   

https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.ysrpy6xiq3ou
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.ysrpy6xiq3ou
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.7mlscrwgvubq
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.d6m4cfowsl3c
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark=id.w735f814hizf
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Pàg. 28

5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educació per la pau  Participar en activitats (campanyes,

projectes, trobades, concursos, etc.)
de foment de la pau com a 
experiència educativa. Recurs C2
 

Equip directiu   

 Educació per la pau  Prendre mesures per garantir el 
respecte als drets humans dins el 
centre. Recurs C3
 

Comunitat educativa   

 Educació per la pau  Reforcar el treball en equip entre el
professorat com un model de 
convivència. Recurs C4
 

Equip directiu   

 Educació 
socioemocional

 Augmentar les expectatives 
acadèmiques de les famílies sobre 
els seus fills. Recurs F3
 

Coordinació/Tutoria   

 Educació 
socioemocional

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

Equip directiu   

 Educació 
socioemocional

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

Equip directiu   

https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark=kix.190lls84q9h5
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark=kix.1s4ci3mgc956
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark=kix.u1wwymxgdmd4
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.sdwg8u1wkgu
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.fwyfzg2wumbm
https://docs.google.com/document/d/1uiwpKCxlbsPz-Qssj6iRMaoE85FUQ07ZGSY8vqfN1jM/edit#bookmark=kix.snxqynitkdgw
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en el respecte Seguir les instrucions establertes 

pel Departament d'Educació per fer 
arribar les bones pràctiques que el 
centre realitza i que se'n faci difusió.
Recurs H1
 

Equip directiu   

 Educar en el respecte Treballar el nivell preventiu dels 
protocols d'àmbit convivencial 
publicats pel Departament 
d'Educació (guies per a alumnes 
d'educació primària i secundària, 
unitats didàctiques, etc.). Recurs B8
 

Coordinació/Tutoria   

 Educar en el respecte Treballar el nivell preventiu dels 
protocols d'àmbit convivencial 
publicats pel Departament 
d'Educació (guies per a alumnes 
d'educació primària i secundària, 
unitats didàctiques, etc.). Recurs B8
 

  

 Educar en el respecte  Acompanyar l'alumnat en el 
reconeixement dels seus límits i 
capacitats. Recurs A2
 

  

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.x44o6j661v2g
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.3ked0yj77uz9
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.3ked0yj77uz9
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.ofzza09ywthr
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en el respecte  Aportar les experiències realitzades

en el centre al voltant del respecte, 
especialment al professorat, als 
centres de la xarxa (seminaris de 
traspàs primària-secundària, 
reunions amb altres centres de 
l'entorn, espais virtuals, etc.). 
Recurs H2
 

Equip directiu   

 Educar en el respecte  Col•laborar amb les entitats de 
l'entorn per promoure accions de 
servei comunitari. Recurs D2
 

Coordinació pedagògica   

 Educar en el respecte  Concretar en la Programació 
general anual de centre les accions 
que es preveu realitzar per fomentar
l'educació en el respecte. Recurs 
B3
 

Equip directiu   

 Educar en el respecte  Concretar en la Programació 
general anual de centre les accions 
que es preveu realitzar per fomentar
l'educació en el respecte. Recurs 
B3
 

  

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.9yuza6tgk0gl
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.3s0zogcmmas
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.fd0axfkvq7ue
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.fd0axfkvq7ue
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.fd0axfkvq7ue
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.fd0axfkvq7ue
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en el respecte  Concretar en la programació 

curricular com es promouran i 
s'avaluaran valors com el respecte. 
Recurs B7
 

  

 Educar en el respecte  Desenvolupar actuacions que 
propiciïn el respecte i el bon ús dels
espais públics al voltant dels 
centres escolars (campanyes locals 
de recollida de deixalles, 
manteniment de jardins, 
apadrinament d'escultures, etc.). 
Recurs C4
 

Equip directiu   

 Educar en el respecte  Desenvolupar, des de les diferents 
àrees, activitats curriculars que 
impliquin el respecte a l'expressió 
d'idees i opinions dels companys/es
(debats, exposicions orals, etc.). 
Recurs C1
 

Àmbits didàctics   

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.if05awvrcdvy
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.xl3zazhqv53k
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.1muguoac9yiw
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en el respecte  Desenvolupar, des de les diferents 

àrees, activitats curriculars que 
impliquin el respecte a l'expressió 
d'idees i opinions dels companys/es
(debats, exposicions orals, etc.). 
Recurs C1
 

  

 Educar en el respecte  Dissenyar en el pla d'acció tutorial 
activitats que fomentin el diàleg, el 
respecte i la valoració de les 
diverses opinions i creences. 
Recurs B6
 

Coordinació/Tutoria   

 Educar en el respecte  Dissenyar en el pla d'acció tutorial 
activitats que fomentin el diàleg, el 
respecte i la valoració de les 
diverses opinions i creences. 
Recurs B6
 

  

 Educar en el respecte  Educar en l'ús responsable de les 
tecnologies de la informació seguint
les orientacions del Pla TAC 
(Internet Segura). Recurs D3
 

Coordinació/Tutoria   

https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.1muguoac9yiw
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.ls5syiibqbyx
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.ls5syiibqbyx
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.snyufogz5ozs
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en el respecte  Educar l'alumnat en el coneixement

i l'expressió de les emocions 
pròpies. Recurs A3
 

Coordinació/Tutoria   

 Educar en el respecte  Educar l'alumnat en el coneixement
i l'expressió de les emocions 
pròpies. Recurs A3
 

  

 Educar en el respecte  Educar l'alumnat en el 
reconeixement i respecte a les 
emocions dels altres. Recurs B2
 

Comunitat educativa   

 Educar en el respecte  Educar l'alumnat en el 
reconeixement i respecte a les 
emocions dels altres. Recurs B2
 

  

 Educar en el respecte  Ensenyar, a través del currículum, 
com el valor del respecte ha ajudat 
homes i cultures a aconseguir un 
món millor. Recurs C3
 

Àmbits didàctics   

 Educar en el respecte  Ensenyar, a través del currículum, 
com el valor del respecte ha ajudat 
homes i cultures a aconseguir un 
món millor. Recurs C3
 

  

https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.3064jf8j8jgc
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.3064jf8j8jgc
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.es7h29618cmm
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.es7h29618cmm
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.hz6nibgza6tf
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.hz6nibgza6tf
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en el respecte  Establir normes de conducta que 

vetllin pel respecte envers els 
adults. Recurs D1
 

Equip directiu   

 Educar en el respecte  Exigir amb el compliment de les 
normes el respecte al professorat 
com a principi bàsic en 
l'aprenentatge. Recurs E1
 

Equip directiu   

 Educar en el respecte  Fer ús de mètodes d'aprenentatge 
cooperatiu (treball d'investigació, 
ensenyament recíproc, 
aprenentatge entre iguals, projectes
compartits, etc.) per potenciar el 
valor del respecte entre tots els 
membres del grup. Recurs D2
 

Coordinació pedagògica   

 Educar en el respecte  Fixem normes i límits clars que 
garanteixin el respecte entre 
l'alumnat i cap a tots els membres 
de la comunitat escolar. Recurs E2
 

Equip directiu   

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.pw5pbv9skst4
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.6ol98mppf4cd
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.clf25lk3zcoo
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.vzqy0ilr1j0c
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en el respecte  Fomentar la implementació i ús 

d'un servei de mediació com una 
estratègia de resolució positiva dels 
conflictes basada en el diàleg i el 
respecte mutu. Recurs E3
 

Comissió convivència   

 Educar en el respecte  Fomentar la tutoria entre iguals per 
educar en el respecte. Recurs B7
 

Coordinació/Tutoria   

 Educar en el respecte  Fomentar la tutoria entre iguals per 
educar en el respecte. Recurs B7
 

  

 Educar en el respecte  Garantir el dret a la privacitat dels 
membres de la comunitat escolar 
(drets d'imatge, dret a la intimitat, 
etc.). Recurs C2
 

Equip directiu   

 Educar en el respecte  Gestionar des del respecte la 
diversitat religiosa i cultural en el 
centre. Recurs C3
 

Comunitat educativa   

 Educar en el respecte  Implicar l'alumnat en el bon ús dels 
materials i la conservació de l'aula 
(càrrecs de responsabilitat, 
concursos, etc.). Recurs F1
 

Coordinació/Tutoria   

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.x1vb9z1464u5
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.tw29kr3o6qhm
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.tw29kr3o6qhm
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.sy2x45t9u1ng
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.f91uafs2wsio
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.9jvzgx63r0zc
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en el respecte  Implicar l'alumnat en l'elaboració de

normes de grup que promoguin un 
tracte atent i curós entre l'alumnat 
(evitar l'ús dels malnoms, sol•licitar 
les coses correctament, donar les 
gràcies, etc.). Recurs B6
 

Coordinació/Tutoria   

 Educar en el respecte  Implicar l'alumnat en l'elaboració de
normes de grup que promoguin un 
tracte atent i curós entre l'alumnat 
(evitar l'ús dels malnoms, sol•licitar 
les coses correctament, donar les 
gràcies, etc.). Recurs B6
 

  

 Educar en el respecte  Implicar la comunitat escolar en la 
cura i manteniment de les instal•
lacions del centre. Recurs F1
 

Equip directiu   

 Educar en el respecte  Impulsar amb l'administració local 
el desenvolupament de projectes 
comunitaris (Plans educatius 
d'entorn o altres projectes 
socioeducatius). Recurs C2
 

Equip directiu   

https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.djrpt5cywlb2
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.djrpt5cywlb2
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.8yftbyomflhq
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.q4pish4cyz0q
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en el respecte  Incloure en el Pla de formació del 

professorat actuacions formatives 
sobre l'educació en valors. Recurs 
G1
 

Equip directiu   

 Educar en el respecte  Incloure en el Projecte educatiu de 
centre el respecte i el 
reconeixement de la pluralitat de 
creences i opinions, i la necessitat 
d'evitar qualsevol tipus de 
discriminació per motius d'origen, 
sexe o altra condició. Recurs B2
 

Equip directiu   

 Educar en el respecte  Incloure en el Projecte educatiu de 
centre el respecte i el 
reconeixement de la pluralitat de 
creences i opinions, i la necessitat 
d'evitar qualsevol tipus de 
discriminació per motius d'origen, 
sexe o altra condició. Recurs B2
 

  

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.xhhyt2r90bc2
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.xhhyt2r90bc2
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.9q0scaec92fe
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.9q0scaec92fe
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en el respecte  Incloure en la memòria anual la 

valoració de les actuacions 
realitzades per promoure l'educació 
en el respecte, elaborant, si escau, 
propostes de millora. Recurs I2
 

Equip directiu   

 Educar en el respecte  Incorporar el valor del respecte, i 
especialment el respecte al 
professorat, dins el Projecte 
educatiu i altres documents de 
centre. Recurs B1
 

Equip directiu   

 Educar en el respecte  Incorporar el valor del respecte, i 
especialment el respecte al 
professorat, dins el Projecte 
educatiu i altres documents de 
centre. Recurs B1
 

  

 Educar en el respecte  Incorporar la perspectiva 
intercultural a les àrees del 
currículum. Recurs C2
 

Àmbits didàctics   

 Educar en el respecte  Incorporar la perspectiva 
intercultural a les àrees del 
currículum. Recurs C2
 

  

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.bd4m586uqzk0
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.uire2mwrzhyy
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.uire2mwrzhyy
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.byk9bl6i5fdc
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.byk9bl6i5fdc
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en el respecte  Introduir en la carta de compromís 

elements de respecte mutu entre 
l'escola i les famílies, i molt 
especialment el respecte cap al 
professorat. Recurs B4
 

Equip directiu   

 Educar en el respecte  Introduir en la carta de compromís 
elements de respecte mutu entre 
l'escola i les famílies, i molt 
especialment el respecte cap al 
professorat. Recurs B4
 

  

 Educar en el respecte  Organitzar conjuntament amb les 
AMPA activitats que fomentin entre 
l'alumnat el coneixement, la cura de
l'entorn i el compromís cívic. Recurs
A4
 

Equip directiu   

 Educar en el respecte  Participar en projectes de 
coneixement i divulgació del 
patrimoni històric i cultural per 
aprendre a valorar-lo i respectar-lo. 
Recurs F4
 

Coordinació pedagògica   

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.ivnhtwutfjx0
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.ivnhtwutfjx0
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.z7771w9dxayo
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.z7771w9dxayo
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.vc8iykfde4qb


          Institut
          Maria de Bell-lloc
 

09/03/2020

Pàg. 40

5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en el respecte  Participar en projectes per 

despertar el valor del respecte a 
l'entorn i el compromís cívic en el 
nostre alumnat (campanyes de 
sostenibilitat, mediambientals, de 
reutilització i reciclatge de materials,
campanyes de reducció del consum
energètic, etc.). Recurs F3
 

Coordinació pedagògica   

 Educar en el respecte  Potenciar el treball en equip per tal 
de facilitar les relacions entre els 
membres de la comunitat escolar 
(comissions mixtes: comissió 
pedagògica, comissió econòmica, 
comissió d'activitats extraescolars, 
etc.). Recurs C1
 

  

 Educar en el respecte  Potenciar la figura dels delegats i 
delegades com una oportunitat per 
exercir el valor del respecte. Recurs
B4
 

Coordinació/Tutoria   

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.dh52qow07h7a
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.t3a16y24dc4m
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.g2wh9hibn1m5
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.g2wh9hibn1m5
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en el respecte  Potenciar la figura dels delegats i 

delegades com una oportunitat per 
exercir el valor del respecte. Recurs
B4
 

  

 Educar en el respecte  Potenciar la participació de 
l'alumnat en diversos òrgans 
(consell de delegats, assemblea 
d'aula, etc.) i comissions del centre 
(festes, extraescolars, etc.) com un 
element de respecte cap a ells. 
Recurs E1
 

Coordinació/Tutoria   

 Educar en el respecte  Potenciar les sortides escolars des 
de cada àrea i el treball amb altres 
centres per conèixer millor i 
respectar el nostre entorn. Recurs 
G2
 

Àmbits didàctics   

 Educar en el respecte  Prendre consciència que tota la 
comunitat escolar (professorat, 
pares i mares, membres del PAS) 
som un model de referència per a 
l'alumnat. Recurs A3
 

  

https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.g2wh9hibn1m5
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.g2wh9hibn1m5
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.jj8p18muenvp
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.ch1ei6jqx7ly
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.ch1ei6jqx7ly
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.kruah51bxi79
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en el respecte  Prendre mesures de reutilització i 

reciclatge de materials d'aula i de 
reducció del consum energètic. 
Recurs F2
 

Equip directiu   

 Educar en el respecte  Programar activitats per educar 
l'alumnat en una conducta assertiva
(expressar els sentiments, les 
emocions o els pensaments propis 
amb convenciment, però respectant
els altres). Recurs B3
 

Coordinació/Tutoria   

 Educar en el respecte  Programar activitats per educar 
l'alumnat en una conducta assertiva
(expressar els sentiments, les 
emocions o els pensaments propis 
amb convenciment, però respectant
els altres). Recurs B3
 

  

 Educar en el respecte  Promoure accions de servei 
comunitari des del currículum per 
afavorir el coneixement i el respecte
pel medi natural i cultural. Recurs 
G1
 

Coordinació pedagògica   

https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.pmai6vwuakg5
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.cz7jplshbdyu
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.cz7jplshbdyu
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.9z8zmq207qwc
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.9z8zmq207qwc
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en el respecte  Promoure amb l'administració local 

la participació de l'alumnat en el 
teixit educatiu del territori. Recurs 
C1
 

Equip directiu   

 Educar en el respecte  Promoure des del currículum 
accions de servei comunitari que 
afavoreixen el respecte envers els 
altres. Recurs E4
 

Coordinació pedagògica   

 Educar en el respecte  Promoure des del currículum 
accions de servei comunitari que 
afavoreixen el respecte i la cura de 
l'entorn. Recurs F5
 

Coordinació pedagògica   

 Educar en el respecte  Promoure un lideratge positiu per 
part del professorat per tal de 
facilitar el reconeixement de la seva
autoritat moral. Recurs D2
 

Equip directiu   

https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.zat9f3n1tgw7
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.zat9f3n1tgw7
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.dkh1ba3ltdcu
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.a37ua74ew8ga
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.txoze2c917tc
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en el respecte  Promoure, com a mesures 

correctores a les conductes 
contraries a les normes de 
convivència, activitats cíviques en 
benefici de la comunitat tant dins 
(manteniment, neteja, 
acompanyament, etc.) com fora del 
centre (llars d'infants, casals d'avis, 
etc.). Recurs F2
 

Comissió convivència   

 Educar en el respecte  Realitzar activitats que 
desenvolupin l'autoestima entre 
l'alumnat. Recurs A4
 

Coordinació/Tutoria   

 Educar en el respecte  Realitzar activitats que 
desenvolupin l'autoestima entre 
l'alumnat. Recurs A4
 

  

 Educar en el respecte  Realitzar activitats tutorials que 
desenvolupin l'autoconeixement de 
l'alumnat. Recurs A1
 

Coordinació/Tutoria   

 Educar en el respecte  Realitzar activitats tutorials que 
desenvolupin l'autoconeixement de 
l'alumnat. Recurs A1
 

  

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.941k5byu37rm
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.crtjqtul926c
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.crtjqtul926c
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.fvremtof4yqe
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.fvremtof4yqe
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en el respecte  Recollir el grau de satisfacció dels 

diferents agents de la comunitat 
escolar sobre el respecte en 
diversos àmbits d'intervenció: aula, 
centre i entorn. Recurs I1
 

Equip directiu   

 Educar en el respecte  Recollir en l'informe avaluatiu de 
les diferents àrees la valoració 
d'actituds com el respecte i la 
capacitat d'empatia que mostra 
l'alumnat amb els seus 
companys/es. Recurs C4
 

  

 Educar en el respecte  Revisar les NOFC per tal de 
garantir que recollim normes clares 
que garanteixin el respecte entre 
tots els membres de la comunitat 
escolar. Recurs B5
 

Equip directiu   

 Educar en el respecte  Revisar les NOFC per tal de 
garantir que recollim normes clares 
que garanteixin el respecte entre 
tots els membres de la comunitat 
escolar. Recurs B5
 

  

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.qhm9mtj7zx55
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.26qkc3dgpwzh
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.b9llqg7h00hf
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.b9llqg7h00hf
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en el respecte  Sensibilitzar sobre la importància 

del respecte, especialment al 
professorat, com un principi bàsic 
en l'aprenentatge. Recurs A2
 

  

 Educar en el respecte  Treballar amb l'alumnat pautes de 
comportament i comunicació que 
garanteixin una actitud de respecte 
envers el professorat. Recurs E3
 

Coordinació/Tutoria   

 Educar en el respecte  Treballar els elements bàsics de 
bona comunicació (saber escoltar i 
respectar el torn de paraula, saber 
demanar, saber disculpar-se, saber 
elogiar, saber rebre elogis, etc.). 
Recurs B1
 

Coordinació/Tutoria   

 Educar en el respecte  Treballar els elements bàsics de 
bona comunicació (saber escoltar i 
respectar el torn de paraula, saber 
demanar, saber disculpar-se, saber 
elogiar, saber rebre elogis, etc.). 
Recurs B1
 

  

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.uu8l1ricwcgi
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.74zgmx5f4hv1
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.3dtmzs3l1ww7
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.3dtmzs3l1ww7
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en el respecte  Treballar l'adquisició d'hàbits i 

rutines (puntualitat, respecte al torn 
de paraula, realització de 
feines/deures, etc.) que impliquen 
una mostra de respecte al grup. 
Recurs D1
 

  

 Educar en el respecte  Utilitzar les reunions o assemblees 
de l'alumnat per promocionar el 
respecte com a valor bàsic per a la 
convivència. Recurs B5
 

Coordinació/Tutoria   

 Educar en el respecte  Utilitzar les reunions o assemblees 
de l'alumnat per promocionar el 
respecte com a valor bàsic per a la 
convivència. Recurs B5
 

  

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

Adequar a les necessitats i context 
del centre els protocols marc per a 
la millora de la convivència 
elaborats pel Departament 
d'Educació. Recurs C1
 

Equip directiu   

https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.dpv0tscikbta
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.drkvu37kuvac
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.drkvu37kuvac
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=id.1uirz6z7nnba


          Institut
          Maria de Bell-lloc
 

09/03/2020

Pàg. 48

5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

Programar accions preventives 
establertes en els protocols per a la 
millora de la convivència elaborats 
pel Departament d'Educació. 
Recurs C2
 

Equip directiu   

 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.
Recurs H2
 

Equip directiu   

 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.
Recurs H2
 

  

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Animar l'alumnat a formar part de 
l'equip de mediació i a sol•licitar la 
mediació quan sigui necessari. 
Recurs A9
 

Comissió convivència   

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.k469ynd2vuce
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.d2cf15gcg6e6
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.736i9t9mq63v
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Aprofitar la celebració de dates 
reconegudes internacionalment per 
impulsar l'educació en la gestió 
positiva dels conflictes i la millora 
del clima de convivència (DENIP, 
dia de la prevenció de la violència 
contra les dones, dia dels drets 
humans, etc ). Recurs D2
 

Equip directiu   

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

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

Equip directiu   

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Donar a conèixer les estratègies de
gestió positiva del conflicte. Recurs 
A8
 

Comissió convivència   

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Elaborar un projecte de mediació 
de centre. Recurs E1
 

Comissió convivència   

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Elaborar un projecte de mediació 
de centre. Recurs E1
 

  

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Fomentar la cultura de mediació. 
Recurs A10
 

Coordinació/Tutoria   

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.x2o56hio7zwr
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.p84znhney83y
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.7rt4de3bol6k
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.7rt4de3bol6k
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.kn0xa7976zki
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.kn0xa7976zki
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.mn6spw93vacd
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 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
 

Comissió convivència   

 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
 

  

 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).
Recurs F1
 

  

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.slvqgg6j1hks
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.fjcs21wr6y7p
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Impulsar projectes que fomentin les
relacions d'ajuda i aprenentatge 
entre iguals (tutoria entre iguals, 
aprenentatge entre iguals, 
apadrinament, etc.). Recurs F2
 

Coordinació/Tutoria   

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Impulsar projectes que fomentin les
relacions d'ajuda i aprenentatge 
entre iguals (tutoria entre iguals, 
aprenentatge entre iguals, 
apadrinament, etc.). Recurs F2
 

  

 Educar en la gestió 
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 
educar en gestió positiva dels 
conflictes. Recurs G1
 

Equip directiu   

 Educar en la gestió 
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 
educar en gestió positiva dels 
conflictes. Recurs G1
 

  

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.cdp3r2ypfm37
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.cdp3r2ypfm37
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.h4i6vutgehoy
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Potenciar el treball cooperatiu i el 
treball per projectes en tots els 
àmbits del centre educatiu per 
afavorir les relacions assertives. 
Recurs D1
 

Coordinació/Tutoria   

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Programar tallers o sessions de 
formació específiques adrecades a 
l'alumnat per a la prevenció de la 
violència entre iguals, el 
maltractament, l'assetjament, el 
consum i la dependència de tòxics, 
etc. Recurs A7
 

Coordinació/Tutoria   

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Promoure que les entitats de 
l'entorn incloguin entre les seves 
actuacions activitats i tallers sobre 
les habilitats per gestionar 
positivament els conflictes. Recurs 
D1
 

Equip directiu   

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Revisar les relacions a l'aula per 
evitar situacions d'abús de poder i 
exclusió. Recurs A6
 

Coordinació/Tutoria   

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.y4xs4glfmj49
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.r37uadtk2s1j
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.w323wvfi33k7
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.w323wvfi33k7
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.teyq6uzdz0rt
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Actuar com a models o referents 
positius de comportament i treball 
per fomentar l'esforc i la 
responsabilitat entre l'alumnat. 
Recurs C2
 

Comunitat educativa   

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Ajudar l'alumnat a marcar-se 
objectius d'aprenentatge i planificar 
l'acció per aconseguir-los 
(priorització de feines i deures, 
planificació de les tasques escolars,
previsions d'avaluació, etc.). Recurs
A7
 

  

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Ajudar l'alumnat a reflexionar 
abans de realitzar una acció i a 
valorar les conseqüències que se'n 
poden desprendre i fer-se'n 
responsable. Recurs A6
 

  

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Ajudar l'alumnat a tolerar la 
frustració quan no assoleixen les 
seves fites o s'equivoquen i 
entendre que el fracàs també forma 
part de l'aprenentatge. Recurs C3
 

Coordinació/Tutoria   

https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.wwe2b78skqb3
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.1cvse7zdzo7g
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.1cvse7zdzo7g
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.2ld5vq4arz4p
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.j83hmtwfq2wt
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Col•laborar amb l'administració 
local per impulsar accions de servei 
comunitari. Recurs C3
 

Coordinació pedagògica   

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Col•laborar amb les entitats de 
l'entorn per promoure accions de 
servei comunitari. Recurs D2
 

Coordinació pedagògica   

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Combatre, a través del currículum, 
el model d'èxit fàcil que molt sovint 
es projecta als mitjans de 
comunicació. Recurs B2
 

  

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Comprometre l'alumnat en 
l'organització i gestió d'activitats en 
la vida del centre (òrgans de gestió, 
comissions del centre, procés de 
millora del rendiment i la 
convivència, etc.). Recurs C2
 

  

https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark=kix.6e43ycz1oeq7
https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark=kix.xvdwscrfonso
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.p9iquxjw7313
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.q0lnl9o40ze8


          Institut
          Maria de Bell-lloc
 

09/03/2020

Pàg. 55

5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Concretar en la programació 
curricular com es valorarà el grau 
d'esforc i responsabilitat de 
l'alumnat (la realització dels deures, 
la puntualitat en el lliurament de les 
tasques, l'ordre, la netedat, etc.). 
Recurs C1
 

  

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Difondre les actuacions de 
compromís cívic de qualsevol 
membre de la comunitat educativa 
com a referents positius. Recurs C6
 

Equip directiu   

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Dissenyar en el Pla d'acció tutorial 
activitats que fomentin els valors de 
l'esforc i la responsabilitat entre 
l'alumnat, i el compromís tant 
individual com col•lectiu. Recurs B6
 

  

https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.84cfn9yhvhdu
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.k8ivh23a2kts
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.qqsov3hjdx8k
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Donar a conèixer en el Pla 
d'acollida models positius 
d'implicació i compromís en els 
estudis i en el centre (alumnes de 
cursos superiors, exalumnes, etc.), 
així com els mèrits (premis, 
publicacions, etc.) en 
reconeixement al compromís de 
qualsevol membre de la comunitat. 
Recurs B3
 

Equip directiu   

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Donar a conèixer en el Pla 
d'acollida models positius 
d'implicació i compromís en els 
estudis i en el centre (alumnes de 
cursos superiors, exalumnes, etc.), 
així com els mèrits (premis, 
publicacions, etc.) en 
reconeixement al compromís de 
qualsevol membre de la comunitat. 
Recurs B3
 

  

https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.pgdzzd6hpdcw
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.pgdzzd6hpdcw
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Educar en l'ús responsable de les 
tecnologies de la informació seguint
les orientacions del Pla TAC 
(Internet Segura). Recurs B3
 

Coordinació/Tutoria   

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Ensenyar, a través del currículum, 
com els valors de l'esforc i el 
compromís han fet que homes i 
cultures aconsegueixin les seves 
fites. Recurs B1
 

  

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Establir càrrecs a l'aula com una 
oportunitat per exercir el valor de la 
responsabilitat entre l'alumnat 
(delegat/da, material, llista, neteja, 
etc.). Recurs A3
 

Coordinació/Tutoria   

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Establir càrrecs a l'aula com una 
oportunitat per exercir el valor de la 
responsabilitat entre l'alumnat 
(delegat/da, material, llista, neteja, 
etc.). Recurs A3
 

  

https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.poyo1nk04aa7
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.250nzvyf7k1n
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.ub7k8eixbygb
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.ub7k8eixbygb
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Fer ús de mètodes d'aprenentatge 
cooperatiu per potenciar el valor de 
l'esforc col•lectiu. Recurs C1
 

Coordinació/Tutoria   

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Fixar normes de conducta i límits 
clars per ajudar l'alumnat a controlar
els seus impulsos i fomentar la 
responsabilitat. Recurs C4
 

Coordinació/Tutoria   

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Fomentar la constància i l'esforc en
la realització de les feines i 
l'adquisició dels objectius del propi 
aprenentatge. Recurs A8
 

  

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Fomentar la participació del centre 
en campanyes de solidaritat que 
estimulin el compromís cívic. 
Recurs C5
 

Equip directiu   

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Fomentar la participació del centre 
en convocatòries i concursos que 
estimulin l'afany de superació. 
Recurs C4
 

Coordinació/Tutoria   

https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.p5ty69apqjn9
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.1b4z0ek60oup
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.r8165vwek8ox
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.jrbzgopgw2pw
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.erfw7bhihquq
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Fomentar la tutoria entre iguals per 
educar en valors i compromís. 
Recurs A4
 

Comissió convivència   

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Fomentar la tutoria entre iguals per 
educar en valors i compromís. 
Recurs A4
 

  

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Implicar la comunitat escolar en la 
cura i el manteniment del centre i el 
seu l'entorn (jornades de 
manteniment i decoració, 
campanyes de reutilització, 
reciclatge i reducció del consum 
energètic, etc.). Recurs C7
 

Equip directiu   

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Impulsar conjuntament amb l'AMPA
les escoles de pares i mares per 
afavorir l'educació dels fills en els 
valors necessaris per aconseguir 
l'èxit educatiu. Recurs A3
 

  

https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.y4uxsp13jt5o
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.y4uxsp13jt5o
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.x931jot3imzd
https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark=kix.j8y0hv5xjyqc
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Incidir en els deures o 
responsabilitats per garantir els 
drets de tothom recollits en les 
NOFC. Recurs B5
 

  

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Incloure en la Programació general 
anual de centre accions per 
promoure el valor de l'esforc i la 
responsabilitat. Recurs B2
 

Equip directiu   

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Incloure en la Programació general 
anual de centre accions per 
promoure el valor de l'esforc i la 
responsabilitat. Recurs B2
 

  

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Incloure en la carta de compromís 
educatiu la necessitat d'educar els 
fills en l'esforc i la responsabilitat. 
Recurs B4
 

  

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Incorporar els valors de l'esforc i la 
responsabilitat en el Projecte 
educatiu com a elements bàsics per
a l'èxit educatiu. Recurs B1
 

  

https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.ern7l3oqaf4n
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.xh14h421q2ta
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.xh14h421q2ta
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.pnfjttel70gx
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.85hz8iocs8nv
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Intercanviar experiències i 
estratègies al voltant de la 
solidaritat i el compromís cívic. 
Recurs B2
 

Equip directiu   

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Organitzar conjuntament amb les 
AMPA activitats que fomentin 
l'educació en l'esforc i la 
responsabilitat per combatre l'èxit 
fàcil que sovint transmeten els 
mitjans de comunicació. Recurs A2
 

Equip directiu   

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Orientar l'alumnat en el 
coneixement de les pròpies 
capacitats i límits. Recurs A5
 

Coordinació/Tutoria   

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Orientar l'alumnat en el 
coneixement de les pròpies 
capacitats i límits. Recurs A5
 

  

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Potenciar la figura dels delegats i 
delegades com una oportunitat per 
exercir el valor de la responsabilitat.
Recurs A1
 

  

https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark=kix.z2qzyb842yxu
https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark=kix.rewohtyf8gzb
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.e0ji5hr7o3dm
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.e0ji5hr7o3dm
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.zeyuv8ndwatb
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Potenciar les assemblees d'aula 
com una oportunitat per exercir el 
valor de la responsabilitat. Recurs 
A2
 

Coordinació/Tutoria   

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Potenciar les assemblees d'aula 
com una oportunitat per exercir el 
valor de la responsabilitat. Recurs 
A2
 

  

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Prendre consciència que tota la 
comunitat escolar (professorat, 
pares i mares, membres del PAS) 
som un model de referència per a 
l'alumnat. Recurs A2
 

  

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Programar accions de servei 
comunitari des del currículum. 
Recurs C3
 

Coordinació pedagògica   

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Promoure accions de servei 
comunitari des del currículum. 
Recurs B4
 

Coordinació pedagògica   

https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.lhzam8m9gt9x
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.lhzam8m9gt9x
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.lhzam8m9gt9x
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.lhzam8m9gt9x
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.5kxtqcps5eld
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.eo5ln279xmrj
https://docs.google.com/document/d/1OdLo7c1UhxtFG5hlwYbgdi3ILJnWa2i7jGFEQ06EsQQ/edit#bookmark=kix.xg7wbrcj16ve
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Promoure, amb l'administració 
local, projectes comunitaris (Plans 
educatius d'entorn o altres projectes
socioeducatius). Recurs C1
 

Coordinació pedagògica   

 Inclusió  Col•laborar amb els centres de 
l'entorn en l'elaboració i 
desenvolupament de projectes (de 
caire artístic, musical, cívic, etc.) 
que fomentin la inclusió, la igualtat 
d'oportunitats i el respecte a la 
diversitat. Recurs B1
 

Equip directiu   

 Inclusió  Intercanviar experiències i 
estratègies al voltant de l'educació 
inclusiva. Recurs B2
 

Equip directiu   

https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark=kix.tyfonb1gk5sw
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.8jymvqtzwjgk
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.g7waoido7wzv


          Institut
          Maria de Bell-lloc
 

09/03/2020

Pàg. 64

6- "El Projecte de Convivència del centre ha d'incloure la concreció de
protocols de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions de
conflictes greument perjudicials per a la convivència en els seus
projectes. Els centres poden adaptar a la seva realitat i necessitats
específiques els protocols per a la millora de la convivència del
Departament d'Educació. Aquests protocols s'haurien d'adjuntar a
l'informe del projecte."
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7- INDICADORS

Objectiu específic Indicadors
1.1 Sensibilitzar la comunitat 
escolar de la necessitat d'elaborar 
un Projecte de convivència amb la 
implicació i el compromís de tots 
els agents educatius.
 

 Percentatge d'assistència de famílies a 
la reunió d'inici de curs i a les tutories 
individuals amb els tutors o tutores 
Percentatge de famílies que es 
presenten a recollir notes el dia del 
lliurament a final de trimestre 
Percentatge de participació de l'alumnat 
en les activitats complementàries i 
lúdiques del centre Difusió de les 
actuacions relacionades amb el pla de 
convivència
 

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

• Existència d'eines de diagnosi sobre la 
situació de la convivència al centre: 
Comissió social Pla d'acció tutorial 
Consell de delegats/des Atenció 
individualitzada dels tutors i tutores 
Resultats CESC Projecte escolta'm B-
resol• Relació de sectors dels diferents 
participants en la diagnosi: Consell 
escolar, professorat que forma la 
Comissió de convivència i alumnat.
 

1.3 Crear els espais necessaris per
afavorir la participació dels 
diferents sectors de la comunitat en
l'elaboració del projecte.
 

• Existència de comissions mixtes entre 
els diferents sectors de la comunitat 
escolar per a l'elaboració del Projecte de 
convivència: Consell escolar Assemblea 
de delegats/des Claustre
 

1.4 Constituir i dinamitzar la 
comissió de convivència.
 

 Comissió de convivència creada 
Augmentar nombre de reunions de la 
comissió de convivència + 20% 
Augmentar les accions de prevenció de 
la comissió de convivència +10%
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7- INDICADORS

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

• Oferta d'accions formatives en matèria 
de convivència adrecades al professorat i
a l'alumnat Tallers Pla de prevenció 
drogues de la Vall del Tenes Xerrades 
Mossos d'Esquadra Xerrades tècnics de 
joventut de l'Ajuntament Activitats del Pla
d'acció tutorial •+ 5% percentatge de 
professorat i d'alumnat format en temes 
de convivència
 

2.1 Potenciar les competències 
socioemocionals.
 

• Inclusió en el currículum d'accions per 
potenciar les competències 
socioemocionals de l'alumnat Activitats 
relacionades amb l'educació 
afectivosexual, l'autoconeixement, la 
relació amb els altres i amb l'entorn 
Avaluació de la competència personal i 
social• Inclusió en el Pla d'acció tutorial 
d'actuacions per desenvolupar les 
competències socioemocionals de 
l'alumnat Projecte escolta'm Assemblea 
Atenció individualitzada• Cursos en els 
quals es desenvolupen accions per 
formar en competència socioemocional 
Tallers i xerrades
 

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

• Inclusió en el Pla d'acció tutorial 
d'actuacions per treballar la gestió 
positiva dels conflictes• Relació 
d'estratègies del centre que afavoreixen 
la gestió positiva dels conflictes (Projecte
escolta'm, cotutories, pràctiques 
restauratives, etc.)
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Objectiu específic Indicadors
2.3 Educar infants i joves en el 
desenvolupament d'uns valors 
instrumentals (respecte, esforc, 
responsabilitat, etc.) que els 
permetin formar-se com a futurs 
ciutadans responsables i 
compromesos.
 

• Relació d'actuacions orientades a 
l'educació en valors Estimular la lectura 
mitjancant l'exemple del professorat (Pla 
lector) Agents verds Promocionar a la 
cantina els esmorzars saludables Dies 
commemoratius (contra la violència de 
gènere...)• Relació d'actuacions que 
promouen l'ajuda entre iguals en el 
centre Treballs cooperatius Projectes 
Grups de treball heterogenis Pràctiques 
de laboratori/taller Coavaluacions 
Proposta de tutoria entre iguals
 

2.4 Potenciar la competència social
i ciutadana de l'alumnat.
 

• Inclusió en el currículum d'accions 
orientades a potenciar l'anàlisi crítica i la 
presa de decisions Activitats d'anàlisi 
relacionades amb les diferents matèries 
(debats, video-forums, lectura crítica...)• 
Inclusió en l'acció tutorial d'accions 
orientades a potenciar l'anàlisi crítica i la 
presa de decisions Elecció de 
delegats/des Assemblea Aportacions en 
representació de la classe a l'assemblea 
de delegats/des Tria del viatge de final 
d'etapa• Nombre d'alumnes que realitza 
Servei Comunitari (entre el 90 i el 100%)
 

2.5 Educar en el valor de la norma i
potenciar la participació de 
l'alumnat en la seva elaboració.
 

• Inclusió en l'acció tutorial d'accions 
orientades a educar sobre el valor de la 
norma per a la convivència Sessions 
específiques de tutoria per positivitzar la 
norma• Participació de l'alumnat en 
l'elaboració de les normes de gestió i 
organització d'aula en el marc de l'acció 
tutorial (assignació de càrrecs d'alumnes 
de gestió d'aula)
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Objectiu específic Indicadors
3.1 Garantir l'òptima incorporació 
dels nous membres de la comunitat
escolar.
 

• Existència i difusió de protocols
d'acollida de qualsevol membre de la
comunitat escolar (alumnat, famílies,
professorat)• Proposta d'incorporació
d'enquestes per valorar el grau de
satisfacció del procés d'acollida,
adrecades als diversos sectors de la
comunitat• Relació d'activitats en el marc
de l'acció tutorial per a l'acollida del nou
alumnat (activitats de presentació del
centre, alumnes padrins, jornada de
portes obertes...)• Existència d'un
protocol específic per a l'acollida de
l'alumnat nouvingut i les seves famílies

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

• Relació d'estratègies metodològiques a 
l'aula que afavoreixen la interrelació dels 
alumnes Agrupacions diverses a l'aula 
Treballs en grup Treball cooperatiu 
Projectes Dinàmiques de grup• Relació 
d'accions orientades a fomentar el 
coneixement mutu Sortides de tutoria 
Viatges de final d'etapa Treball de 
síntesi• Relació d'accions per visibilitzar 
les diferents cultures existents al centre 
Tallers culturals• Existència d'una 
orientació acadèmica i professional no 
estereotipada per raons de gènere, 
origen o altres condicions personals i/o 
socials Pla d'acció tutorial a 2n cicle 
Projecte de recerca• Existència d'unes 
pautes d'ús de llenguatge inclusiu que 
donin el mateix protagonisme a tot 
l'alumnat Projecte lingüístic
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Objectiu específic Indicadors
3.3 Gestionar la diversitat cultural i 
religiosa d'acord amb les 
orientacions de la Guia per al 
respecte a la diversitat de creences
als centres educatius de Catalunya.
 

• Difusió als professionals del centre dels
continguts de la Guia per al respecte a la
diversitat de creences als centres 
educatius de Catalunya• Inclusió en les 
Normes d'organització i funcionament de 
centre de les orientacions de la Guia per 
al respecte a la diversitat de creences als
centres educatius de Catalunya
 

3.4 Potenciar l'educació 
intercultural.
 

• Incorporació de la perspectiva 
intercultural a les àrees o matèries del 
currículum• Relació d'accions per 
visibilitzar la diversitat existent al centre
 

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

• Index d'absentisme• Index 
d'abandonament escolar• Existència d'un
protocol de centre de prevenció, detecció
i intervenció sobre absentisme amb 
actuacions específiques per a l'alumnat 
que s'hi incorpora.• Existència d'un 
protocol d'absentisme i acompanyament 
a l'escolarització d'àmbit comunitari en 
coordinació amb l'administració local i 
altres serveis
 

3.6 Promoure la participació de 
l'alumnat en les activitats 
complementàries, extraescolars i 
de lleure educatiu de l'entorn.
 

• Percentatge d'alumnes que realitzen 
activitats complementàries en el centre 
educatiu• Percentatge d'alumnes que 
realitzen activitats extraescolars en el 
centre educatiu• Percentatge d'alumnes 
que realitzen activitats de lleure en el 
centre educatiu• Inclusió en el Pla d'acció
tutorial de la difusió a l'alumnat i les 
seves famílies de l'oferta de lleure 
educatiu de la zona
 

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

• Existència d'un servei de mediació en el
centre• Sectors de la comunitat escolar 
que participen en el servei de mediació• 
Nombre de casos atesos en el servei de 
mediació• Percentatge de casos atesos 
resolts• Participació en les trobades de 
centres mediadors• Col.laboració del 
centre amb els serveis de mediació 
comunitària
 

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

• Relació d'iniciatives en les quals 
participa el centre
 

5.2 Formar les persones perquè 
siguin capaces d'informar-se, 
entendre i analitzar críticament 
situacions de conflicte social, de 
violència i de pau.
 

• Incorporació en el currículum de 
continguts sobre els drets humans i la 
comprensió crítica del món• Percentatge 
de professorat format sobre drets 
humans i cultura de la pau
 

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

• Existència de mesures per a l'acció 
tutorial compartida dins els equips 
docents (cotutories, tutors referents,etc.)•
Existència d'estratègies per promoure la 
tutoria entre iguals• Existència de pautes 
d'organització dels espais per afavorir la 
convivència• Existència d'espais de 
relació informal per als diferents 
col.lectius del centre
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Objectiu específic Indicadors
5.4 Potenciar la participació de tots 
els sectors de la comunitat escolar 
com a element bàsic per garantir la 
convivència i el clima escolar.
 

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

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

• Existència d'un protocol de 
comunicació• Relació d'eines i canals de 
comunicació del centre que afavoreixin la
comunicació entre els diversos sectors 
de la comunitat escolar (fòrum virtual, 
correu electrònic, taulell de novetats, 
bústia de suggeriments i reclamacions, 
intranet de centre, etc.)• Existència de 
canals de comunicació entre les famílies 
i els seus representants al consell 
escolar• Existència de canals de 
comunicació entre l'alumnat i els seus 
representants al consell escolar• 
Existència de canals de comunicació 
entre el professorat i els seus 
representants al consell escolar• 
Existència de canals de comunicació 
entre el personal d'administració i serveis
i el seu representant en el consell 
escolar• Relació d'estratègies de 
projecció i comunicació externa del 
centre (revistes, webs, blocs, etc.)
 


