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Introducció 
 

La RESOLUCIÓ ENS/585/2017, de 17 de març estableix l'elaboració i la implementació 

del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu 

de Centre. 

Aquesta normativa entén que: “en el marc d'una societat tecnològicament complexa, 

culturalment diversa, amb canvis permanents, importants moviments migratoris i noves 

formes d'exclusió, entenem la convivència com la necessària relació amb un mateix, amb 

les altres persones i amb l'entorn, fonamentada en la dignitat humana i el respecte als 

Drets Humans. 

Conviure significa viure plegats, compartir objectius i en bona relació. La convivència 

demana la formació integral de la persona i es fonamenta en els valors de la pluralitat, la 

participació democràtica, la inclusió social, la igualtat d'oportunitats, el respecte a la 

diferència, la gestió positiva de conflictes i la cultura de la pau. La convivència comporta 

una consciència de la pròpia identitat que implica l'acceptació de l'altre i un sentit de 

pertinença i contribució personal a la societat. 

L'escola és el reflex de la societat i, alhora, un espai privilegiat on tots els ciutadans i 

ciutadanes adquireixen uns coneixements i uns hàbits de socialització i de relació amb 

els altres. Un dels seus objectius bàsics ha de ser ensenyar i aprendre a viure i conviure; 

ha de fomentar la convivència, tant a l'interior del centre educatiu com al seu entorn 

immediat. 

És en el Projecte de Convivència on es reflecteixin les accions que el centre educatiu 

desenvolupa per capacitar tot l'alumnat i la resta de la comunitat escolar per a la 

convivència i la gestió positiva dels conflictes. Aquestes accions han d'anar adreçades a 

la millora de la convivència a l'aula, al centre o a l'entorn, en el benentès que la 

permeabilitat entre aquests tres àmbits d'intervenció afavoreix la transferència 

d'aprenentatges, valors, actituds i hàbits relacionals. També recull els mecanismes que el 

centre estableix a l'hora de resoldre els conflictes i de crear una atmosfera de treball i 

convivència segura i saludable.” 

 

Per tot això, a continuació, trobareu desenvolupat el Projecte de Convivència de l’Institut 

Pic del Vent, que com a qualsevol document del centre estarà en contínua revisió, ja que 

és un Projecte viu on s’afegiran i implementaran aquells objectius i actuacions que es 

creguin oportunes en un moment donat. 

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

   
1. DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ  
 

 

  
1.1 DADES DEL CENTRE   

   
Codi: 08073651 
Nom: Pic del Vent 
Titularitat: Públic 
Adreça: c. Maria Aurèlia Campmany, 2 
Telèfon: 938627726 
Adreça Electrònica: a8073651@xtec.cat 

  
1.2 CONTEXTUALITZACIÓ   

L'Institut Pic del Vent és un centre de secundària de titularitat pública, que pertany a 
la Generalitat de Catalunya, i que es va iniciar el curs escolar 2015 - 2016. Està 
situat al barri del Bugarai, a la zona sud del municipi termal, al carrer Maria Aurèlia 
Capmany, número 2. Està delimitat per: l'Avinguda Pi i Margall, des del pont fins al 
carrer Homs, el carrer Santa Teresa, el carrer Mossèn Cinto Verdader i el carrer 
Molí. Per tant, els barris veïns són l'Ametller, Placa Catalunya i el polígon industrial 
el Tint. Pel que fa a les activitats econòmiques del barri, des del punt de vista del 
sector primari hi ha hagut una disminució de l'activitat agrícola; des del punt de vista 
del sector secundari es conserven es conserven algunes fàbriques, tot i que la 
majoria estan tancades; i finalment pel que fa al sector terciari aquest barri disposa 
de molts serveis: la policia Local, el Pavelló esportiu del Bugarai (on el centre 
realitza activitats esportives), el Parc i la zona esportiva del Bugarai, la gasolinera, 
el Parc de l'Estació, una zona d'aparcament de cotxes, la parada de Taxis, l'estació 
d'autobusos, la Biblioteca Municipal, i l'escola bressol La Lluna.  

El curs 2015 - 2016 es va impartir 1r ESO i cada any s'ha anat incorporant un curs 
nou i, així, el curs 2018 - 2019 s'han consolidat els quatre cursos de l'ESO. La 
possible continuïtat dels estudis, sigui Batxillerat o Cicles, anirà condicionada a la 
realitat de l'alumnat del municipi. L'institut comparteix edifici amb l'escola de 
primària El Calderí. L'edifici consta de dues plantes. A la planta baixa queden ben 
diferenciades dues parts: una on es poden trobar consergeria, la secretaria del 
centre i els despatxos de direcció i una altra, on hi ha aules específiques de 
l'alumnat, laboratori, taller de tecnologia, la biblioteca, i la cuina i menjador. A la 
segona planta de l'edifici hi ha les classes de grup, altres aules específiques i la 
sala de professors. Hi ha un mòdul de 180 m2 situat a l'esquerre de l'edifici (4 aules 
i 2 lavabos), on s'imparteixen les classes de 2n ESO i un desdoblament de 4t ESO. 
El gimnàs és un edifici extern ubicat a la part est del pati. 

L'horari escolar és de 8.00 h del matí a 14.35 de la tarda. Les classes són de 55 
minuts, per tant, cada dia es realitzaran 6 classes distribuïdes en grups de dos, 
realitzant un esbarjo entre cada grup, el primer de 20 minuts i el segon de 15. 
Abans del primer pati es fan 30 minuts de lectura tot el centre, franja anomenada 
Pic de lectura relacionada amb el projecte de centre d'impuls de la lectura. 
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El curs 2017-2018 es va incorporar al centre un aula SIEI (Suport Intensiu 
Escolarització Inclusiva), que al curs actual compta amb 11 alumnes. 

En el curs 2018-2019 es va iniciar una formació a la mediació a 1r d'ESO, a través 
de sis sessions. En aquest curs, 2019-2020, s'ha creat una optativa per formar 
mediadors a 2n d'ESO, i així donar continuïtat a la formació rebuda. 

  

2. DIAGNOSI - RESULTATS  
 

 

 
L’Institut Pic del Vent per la confecció inicial del Projecte de Convivència, s’ha 
decantat per començar a tractar els aspectes següents: 
 

 Acollida 

 Gestió i resolució de la gestió positiva dels conflictes 

 Educar en la gestió positiva dels conflictes. 

 Inclusió 
 

La resta dels apartats proposats s’aniran desenvolupant durant els propers anys i 
s’incorporaran en aquest projecte. 
El Departament d'Educació ha posat al nostre abast, una aplicació informàtica que ens 
ha permès realitzar una diagnosi d’aquests temes, en el nostre centre: 

 
Acollida 

 
    Punts forts 

 
       Considerem l'acollida com un factor fonamental per a la convivència en els 

centres i l'èxit educatiu de l'alumnat. 
 

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

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

 
       Ens coordinem amb les administracions locals per facilitar l'acollida dels 

nous membres de la comunitat escolar. 
 

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

 
       Preveiem una imatge acollidora del centre. 

 
       Tenim sistematitzats els processos d'acollida per a tot l'alumnat, les seves 

famílies i per a la resta de la comunitat escolar (professorat, PAS, altres 
professionals d'intervenció puntual al centre) tant si s'hi incorporen a l'inici 
com un cop començat el curs. 
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    Punts febles 
 
       Contemplem mesures d'acollida específiques per a l'alumnat que es 

reincorpora a l'aula després d'un període d'absència continuat (malaltia 
prolongada, absentisme, inassistència al centre, etc.). 

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

l'alumnat. 
 

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

 
       Preveiem actuacions per afavorir el coneixement mutu i facilitar la cohesió 

del grup. 
 

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

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

 
       Tenim mecanismes específics per acollir l'alumnat nouvingut. 

 
 

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

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

anual del centre. 
 

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

 
       Ens coordinem amb les entitats de l'entorn del centre per facilitar l'acollida 

dels nous membres de la comunitat escolar. 
 

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

 
       Potenciem les xarxes de suport entre iguals per facilitar l'acollida i la 

integració a l'aula. 
 

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

       Tenim en compte els recursos de l'entorn per planificar l'acollida dels nous 
membres de la comunitat escolar. 
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Gestió i resolució positiva dels conflictes 

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

 
       Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, actuacions concretes perquè 

l'alumnat gestioni els seus conflictes de manera positiva. 
 

       Detectem els conflictes que es donen a l'aula. 
 

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

 
       Incorporem la gestió positiva dels conflictes en els documents del centre. 

 
       Intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte. 

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

positiva. 
 

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

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

 
 

 
    Punts febles 
 
       Disposem d'estratègies concretes per implicar el professorat en la gestió i 

resolució de conflictes en l'àmbit de l'aula. 
 

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

 
       Disposem de protocols, circuits i una estructura organitzativa que faciliten la 

gestió i resolució dels conflictes al centre. 
 

       Ens coordinem amb les administracions locals per detectar, analitzar i 
donar resposta als conflictes lleus que es donen a l'entorn dels centres 
educatius. 

 
       Potenciem les xarxes de suport entre l'alumnat de l'aula per gestionar 

positivament els conflictes entre iguals.  
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    Punts molt febles 
 
       Avaluem el funcionament dels processos d'intervenció i resolució dels 

conflictes i ho recollim en la memòria anual del centre. 
 

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

 
       Disposem d'un servei de mediació escolar. 

 
       Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i pràctiques 

sobre la gestió i la resolució de conflictes lleus.  
 

       Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l'entorn 
escolar per promoure l'aplicació d'estratègies de gestió i resolució positiva 
dels conflictes. 

 
       Formem la comunitat educativa en tècniques i destreses de gestió i 

resolució positiva de conflictes. 
 

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

 
       Utilitzem la mediació per a la gestió positiva dels conflictes. 

 

 
 
Educar en la gestió positiva dels conflictes 

 
    Punts molt forts 
 
       Estimulem el compromís de l'alumnat amb l'educació en la gestió positiva 

dels conflictes per fomentar la prevenció a l'aula. 
  

 
 
    Punts forts 
 
       Desenvolupem en el currículum de les diverses àrees continguts per educar 

en la gestió positiva dels conflictes. 
 

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

 
       Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions 

concretes per fomentar l'educació en la gestió positiva dels conflictes i la 
cultura de la mediació. 

 
       Impliquem les famílies en l'educació en la gestió positiva dels conflictes dels 

seus fills i filles. 
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       Impulsem des de totes les àrees la gestió dels conflictes d'aula mitjançant 
estratègies de gestió positiva. 
 

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

 
       Sensibilitzem el claustre en la necessitat d'educar en la gestió positiva dels 

conflictes. 
 

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

 
 

 
    Punts febles 
 
       Disposem d'activitats i projectes de centre que promouen l'educació en la 

gestió positiva dels conflictes. 
 

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

 
       Ens coordinem amb les entitats culturals, esportives i de lleure per fomentar 

l'educació en la gestió positiva dels conflictes. 
 

       Fem participar la xarxa de suport entre iguals en l'educació de la gestió 
positiva dels conflictes. 

 
       Formem la comunitat educativa en tècniques i destreses de gestió positiva 

de conflictes. 
 

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

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

dels conflictes. 
 

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

 
 

 
    Punts molt febles 
 
       Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió positiva 

dels conflictes i la mediació. 
 

       Avaluem el funcionament dels processos d'educar en la gestió positiva dels 
conflictes i del servei de mediació i ho recollim en la memòria anual del 
centre. 
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       Disposem d'alumnat format en el programa de mediació escolar en el grup-
classe. 
 

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

 
       Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i pràctiques 

sobre l'educació en la gestió i la resolució de conflictes lleus. 
 

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

 

 
 
Inclusió 

 
    Punts molt forts 
 
       Desenvolupem un currículum inclusiu. 

 
       Disposem d'una estructura organitzativa en el centre que afavoreix 

l'educació inclusiva i l'atenció a la diversitat. 
 

       Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions 
concretes de foment de l'educació inclusiva. 

 
       Sensibilitzem el claustre sobre la necessitat de treballar per una escola 

inclusiva que doni resposta a la diversitat de tot l'alumnat. 
 

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

 
       Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen l'educació inclusiva i 

l'atenció a la diversitat. 
 

       Valorem i integrem tots els membres de la comunitat. 
 

 
 
    Punts forts 
 
       Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació inclusiva entre la 

comunitat escolar i ho recollim en la memòria anual del centre. 
 

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

 
       Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en risc d'exclusió 

en el procés escolar i educatiu dels seus fills. 
 

       Disposem de materials i recursos que facilitin l'atenció a la diversitat. 
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       Ens coordinem amb institucions i entitats de l'entorn per promoure una 
educació inclusiva. 
 

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

 
       Participem en xarxes de centres que treballen l'educació inclusiva i l'atenció 

a la diversitat. 
 

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

 
 

 
    Punts febles 
 
       Recollim en els documents del centre els valors de l'escola inclusiva i les 

estratègies que facilitin la seva consecució. 
 

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

  

   

Objectiu general Objectiu específic Indicadors 

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. 

• Relació d'actuacions de sensibilització per a cada 
sector de la comunitat escolar 
  

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

• Existència d'una diagnosi sobre la situació de la 
convivència al centre• Relació de sectors participants 
en la diagnosi 
  

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

• Existència de comissions mixtes entre els diferents 
sectors de la comunitat escolar per a l'elaboració del 
Projecte de convivència 
  

1.4 Constituir i dinamitzar la comissió de convivència. 
• Existència de la comissió de convivència 
• Nombre de reunions/periodicitat de la comissió de 
convivència 
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4. ACTUACIONS PREVISTES 
 

 

 
Les accions que s’hi proposen poden ser abordades des de tres nivells diferents: 
valors i actituds, resolució de conflictes i el marc organitzatiu. Així mateix, aquestes 
accions han d’anar adreçades a la millora de la convivència en tres àmbits diferents, 
aula, centre i entorn, en el benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits 
d'intervenció afavoreix la transferència d'aprenentatges, valors, actituds i hàbits 
relacionals. 

 
1. Valors i actituds 

 
Temes 
 
 1 - Educar en la gestió positiva dels conflictes 
 2 - Inclusió 
 

 

Educar en la gestió positiva dels conflictes 

 

   Actuacions 

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 
  
 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 
  
 Generar espais que facilitin la trobada de la xarxa d'alumnes amb la 
finalitat de recollir i promoure iniciatives. Recurs F3 
  
 Incloure activitats relacionades amb l'educació en la gestió positiva 
del conflicte i la cultura de mediació en el pla d'acció tutorial. Recurs 
B3 
  
 Incloure la valoració de les actuacions destinades a educar en la 
gestió positiva del conflicte i del servei de mediació en la memòria 
anual, elaborant, si escau, propostes de millora. Recurs I2 
  
 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.x2o56hio7zwr
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.fvr2672hyka7
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.ojfxm966gezd
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.ojfxm966gezd
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.yrik2ytow3ct
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.y4xs4glfmj49
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Aula  Crear canals que facilitin la comunicació oberta i positiva (tutoria 
individual, tutoria entre iguals, etc.). Recurs C1 
  
 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 estimular la implicació de les famílies en 
l'educació en la gestió positiva dels conflictes. Recurs G2 
  
 Fer participar l'alumnat en el procés d'elaboració de les normes de 
convivència d'aula. Recurs A5 
  
 Fomentar el diàleg respectuós i l'escolta activa. Recurs A4 
  
 Fomentar, en el marc d'acció tutorial, els valors necessaris per una 
convivència positiva a l'aula i la gestió positiva dels conflictes, com el 
respecte, la responsabilitat, la cooperació, etc. Recurs A1 
  
 Formar l'alumnat en mediació escolar. Recurs E1 
  
 Valorar i potenciar la contribució personal al bon clima de convivència 
a l'aula. Recurs C2 
  

 

Entorn  Conèixer els recursos del territori en relació a l'educació en la gestió 
positiva dels conflictes. Recurs E1 
  
 Utilitzar la carta de compromís educatiu per promoure la 
corresponsabilitat de les famílies en l'educació en la gestió i resolució 
positiva dels conflictes dels seus fills i filles. Recurs A4 
  

 

 

Inclusió 

 

   Actuacions 

Centre  Incloure en les NOFC normes clares que garanteixin el respecte a 
tothom independentment de la seva condició, capacitat o 
característiques. Recurs B4 
  

 

Aula  Detectar les necessitats específiques dels alumnes (físiques, 
cognitives, afectives i relacionals, i socials). Recurs C1 
  
 Incloure, en el marc de l'acció tutorial, actuacions de cohesió de grup. 
Recurs A1 
  
 Potenciar la tutoria individualitzada i la tutoria entre iguals. Recurs A6 
  

 

Entorn Treballar coordinadament amb els serveis educatius en relació amb 
l'alumnat amb necessitats educatives especials (CRP, EAP, ELIC, 
CREDA, CREDV, etc.). Recurs C4 
  

 

https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.qtkxurdxz0ff
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.hjgoij5yj7ah
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.wglxw9t6wti7
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.dwrz3j3pm10k
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.jfxe4z25ilpr
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.338gf41dcu5k
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.8hzgmi7099rc
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.p84znhney83y
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.a8ug2rjr1ke3
https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.q8j6yidnj4w6
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.pfkiyi3wgfr5
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.jcxzxrfxdb3j
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.65y6cap25xfx
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.qp6t7mk9nw57
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.qp6t7mk9nw57
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2. Resolució de conflictes 

 
Temes 
 
 1 - Gestió i resolució positiva dels conflictes 
 

Gestió i resolució positiva dels conflictes 

 

   Actuacions 

Centre  Difondre les NOFC, mitjançant diferents formats, a tots els membres 
de la comunitat escolar per tal de garantir el bon funcionament del 
centre. Recurs C4 
  
 Impulsar l'intercanvi d'experiències en relació a la gestió i resolució 
positiva dels conflictes entre els diferents equips docents. Recurs G2 
  
 Incloure en eles NOFC les normes d'ús del pati i altres espais 
(passadissos, entrades i sortides del centre, etc.) així com el 
funcionament de la vigilància d'aquests espais. Recurs C5 
  
 Incloure en la memòria anual la valoració de les actuacions 
realitzades en la resposta als conflictes lleus i elaborar, si s'escau, 
propostes de millora. Recurs H3 
  
 Recollir en els documents de centre (PEC, PAT, PGA...) les 
estratègies de gestió positiva del conflicte que s'aplicaran davant les 
irregularitats o faltes comeses per l'alumnat que afectin la 
convivència. Recurs B1 
  

 

Aula  Ajudar l'alumnat a reflexionar després de realitzar una acció, a fer-
se'n responsable i a assumir les conseqüències que se'n poden 
derivar. Recurs E4 
  
 Coordinar-se a nivell d'equip docent respecte a les actuacions i les 
estratègies a dur a terme a l'aula. Recurs I3 
  
 Utilitzar els canals de comunicació que ofereix la tutoria individual. 
Recurs E1  

 

Entorn  Donar a conèixer a les famílies les Normes d'organització i 
funcionament de centre (NOFC) i les conseqüències previstes pel seu 
incompliment (mesures correctores i sancions). Recurs A1 
  
 Recollir informació i comunicar-se amb les famílies d'alumnes 
implicats en conflictes lleus o que tinguin conductes disruptives per tal 
de fer-les copartíceps en la seva gestió i resolució. Recurs A2 
  

 

https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.rk6yv8c4ja3x
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.hgc3t97idppt
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.v1zavgig0aju
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.f43toiqqv1qn
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.kv5kosiy5xhy
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.jg9qiqmzbr9q
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.gfnbtkguu3uv
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.bo2ub2zbpg85
https://docs.google.com/document/d/15FFqrcktrTK-z6bFlnIZG8eZQuFckRMmvg_BOzHb6JU/edit#bookmark=kix.7baj4sn0333i
https://docs.google.com/document/d/15FFqrcktrTK-z6bFlnIZG8eZQuFckRMmvg_BOzHb6JU/edit#bookmark=kix.5wq8d98syl25
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3. Organització de centre 
 
Temes 
 
 1 - Acollida 
 

Acollida 

 

   Actuacions 

Centre  Elaborar dossiers per lliurar i comentar les informacions més 
importants del centre, adequant-los als diferents membres de la 
comunitat escolar (professorat, alumnat, famílies, etc.). Recurs D7 
  
 Elaborar un pla d'acollida que contempli l'acollida dels diferents 
membres de la comunitat escolar. Recurs B2 
  
 Fer una reunió amb les famílies nouvingudes per rebre-les i fer-los 
arribar la informació més rellevant del centre, adequant-la el màxim 
possible a les seves necessitats (traducció, ajuda d'altres famílies i 
alumnat, etc.). Recurs F2 
  
 Implicar en les jornades de portes obertes a tots els membres de la 
comunitat escolar. Recurs D5 
  
 Traspassar la informació recollida de l'alumnat nou i les famílies al 
tutor/a i l'equip docent. Recurs D8 
  

 

Aula  Preveure el dia d'incorporació dels nous alumnes per tal que sigui el 
tutor del seu grup qui faci l'acollida. Recurs A1 
  
 Tenir previst el material necessari, lloc on seure, company/a, 
informació pràctica a facilitar, etc. el dia d'incorporació de nou 
alumnat. Recurs A4 
  

 

Entorn 
 Utilitzar els recursos de l'entorn per millorar el procés d'acollida 
(mediadors, treballadors socials, promotors escolars, etc.). Recurs D1 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.ktg8n6v2s33b
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.fj22kb7d2y82
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.qw582lvk2vvd
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.kqz5hokshm7h
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.e6lcrk90rqlq
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.lprakjsq297p
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.fa5kgos3rbk9
https://docs.google.com/document/d/1swZZAB-EXIbFRP5L121grbz49PL6Ys8ruTA49P1lnOY/edit#bookmark=kix.epuetjyld5sb


  

 

Pàg 15 

 

5. PLANIFICACIÓ 
 

    

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Acollida  Elaborar dossiers per lliurar i comentar les 
informacions més importants del centre, adequant-
los als diferents membres de la comunitat escolar 
(professorat, alumnat, famílies, etc.). Recurs D7 
  

 
Dossiers d’inici de curs 
pels diferents col·lectius. 

 
Equip directiu 

Curs  2019/2020 

Acollida  Elaborar un pla d'acollida que contempli l'acollida 
dels diferents membres de la comunitat escolar. 
Recurs B2 
  

Protocol benvinguda 
alumnat nou 
Protocol benvinguda 
professorat nou 

 
Equip directiu 

  
Curs  2019/2020 

Acollida  Fer una reunió amb les famílies nouvingudes per 
rebre-les i fer-los arribar la informació més rellevant 
del centre, adequant-la el màxim possible a les 
seves necessitats (traducció, ajuda d'altres famílies i 
alumnat, etc.). Recurs F2 
  

 
Protocol benvinguda 
alumnat nou 
 

 
Directora del centre / 
Equip directiu 

   
Curs  2019/2020 

Acollida  Implicar en les jornades de portes obertes a tots els 
membres de la comunitat escolar. Recurs D5 
  

La proposta d’actuació és 
el recurs 

 
Equip directiu. 
Comunitat educativa 

   
Curs  2019/2020 

Acollida  Preveure el dia d'incorporació dels nous alumnes 
per tal que sigui el tutor del seu grup qui faci 
l'acollida. Recurs A1 
  

 
La proposta d’actuació és 
el recurs 

 
Directora del centre / 
Equip directiu 

   
Curs  2019/2020 

https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.ktg8n6v2s33b
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.fj22kb7d2y82
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B8zBA9DzbE0nV0R2ekViNlE5YXc
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B8zBA9DzbE0nV0R2ekViNlE5YXc
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B8zBA9DzbE0nV0R2ekViNlE5YXc
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B8zBA9DzbE0nV0R2ekViNlE5YXc
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.qw582lvk2vvd
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B8zBA9DzbE0nV0R2ekViNlE5YXc
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B8zBA9DzbE0nV0R2ekViNlE5YXc
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.kqz5hokshm7h
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.lprakjsq297p
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Acollida 

 Tenir previst el material necessari, lloc on seure, 
company/a, informació pràctica a facilitar, etc. el dia 
d'incorporació de nou alumnat. Recurs A4 
  

La proposta d’actuació és 
el recurs 

Equip directiu /  
Tutor/a del grup 

Curs  2019/2020   

Acollida 
 Traspassar la informació recollida de l'alumnat nou i 
les famílies al tutor/a i l'equip docent. Recurs D8 
  

La proposta d’actuació és 
el recurs 

Coordinador 
pedagògic 

Curs  2019/2020 

Acollida 

 Utilitzar els recursos de l'entorn per millorar el 
procés d'acollida (mediadors, treballadors socials, 
promotors escolars, etc.). Recurs D1 
  

Tots aquells que ofereixi 
l’entorn 

Equip directiu / 
Claustre 

Curs  2019/2020 

Gestió i resolució 
positiva dels 

conflictes 

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

La proposta d’actuació és 
el recurs 

Claustre Curs  2019/2020 

Gestió i resolució 
positiva dels 

conflictes 

 Coordinar-se a nivell d'equip docent respecte a les 
actuacions i les estratègies a dur a terme a l'aula. 
Recurs I3 
  

Reunions periòdiques 
d’equip docent 

Claustre Curs  2019/2020 

Gestió i resolució 
positiva dels 

conflictes 

 Difondre les NOFC, mitjançant diferents formats, a 
tots els membres de la comunitat escolar per tal de 
garantir el bon funcionament del centre. Recurs C4 
  

La proposta d’actuació és 
el recurs 

Cap d’Estudis Curs  2019/2020   

https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.fa5kgos3rbk9
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.e6lcrk90rqlq
https://docs.google.com/document/d/1swZZAB-EXIbFRP5L121grbz49PL6Ys8ruTA49P1lnOY/edit#bookmark=kix.epuetjyld5sb
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.jg9qiqmzbr9q
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.gfnbtkguu3uv
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.rk6yv8c4ja3x
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Gestió i resolució 
positiva dels 

conflictes 

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

Reunions d’inici de curs. 
Web del centre. 
Reunions tutoria individual 

Cap d’Estudis  
Tutors de grup 
Tutors individuals 

Curs  2019/2020   

Gestió i resolució 
positiva dels 

conflictes 

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

Reunions periòdiques 
d’equip docent 

Equip directiu / 
Claustre 

Curs  2019/2020   

Gestió i resolució 
positiva dels 

conflictes 

 Incloure en eles NOFC les normes d'ús del pati i 
altres espais (passadissos, entrades i sortides del 
centre, etc.) així com el funcionament de la vigilància 
d'aquests espais. Recurs C5 
  

La proposta d’actuació és 
el recurs 

Cap d’Estudis Curs  2019/2020   

Gestió i resolució 
positiva dels 

conflictes 

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

La proposta d’actuació és 
el recurs 

Cap d’Estudis 
  Curs  
2019/2020   

https://docs.google.com/document/d/15FFqrcktrTK-z6bFlnIZG8eZQuFckRMmvg_BOzHb6JU/edit#bookmark=kix.7baj4sn0333i
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.hgc3t97idppt
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.v1zavgig0aju
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.f43toiqqv1qn
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Gestió i resolució 
positiva dels 

conflictes 

 Recollir en els documents de centre (PEC, PAT, 
PGA...) les estratègies de gestió positiva del 
conflicte que s'aplicaran davant les irregularitats o 
faltes comeses per l'alumnat que afectin la 
convivència. Recurs B1 
  

Documents de centre: 
PEC, PAT, NOFC 

Directora i Cap 
d’Estudis 

Curs  2019/2020   

Gestió i resolució 
positiva dels 

conflictes 

Recollir informació i comunicar-se amb les famílies 
d'alumnes implicats en conflictes lleus o que tinguin 
conductes disruptives per tal de fer-les copartíceps 
en la seva gestió i resolució. Recurs A2 
  

La proposta d’actuació és 
el recurs 

Claustre Curs  2019/2020   

Gestió i resolució 
positiva dels 

conflictes 

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

Entrevista amb el tutor 
individual. 
Web del centre. 

Tutors individuals Curs  2019/2020   

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 
  

Protocols per a la millora 
de la convivència del 
Departament d’ Educació 

Cap d’Estudis Curs  2019/2020   

https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.kv5kosiy5xhy
https://docs.google.com/document/d/15FFqrcktrTK-z6bFlnIZG8eZQuFckRMmvg_BOzHb6JU/edit#bookmark=kix.5wq8d98syl25
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.bo2ub2zbpg85
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=id.1uirz6z7nnba
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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 
  

Llibres i materials 
diversos. 

Comissió de festes. 
Grup Impulsor ILEC 

Curs  2019/2020   

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 
  

Recursos proporcionats 
per l’Ajuntament, 
Diputació... 

Equip directiu Curs  2019/2020   

Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

 Crear canals que facilitin la comunicació oberta i 
positiva (tutoria individual, tutoria entre iguals, etc.). 
Recurs C1 
  

Tutories individuals Claustre  Curs  2019/2020   

Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

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 estimular la implicació de les famílies 
en l'educació en la gestió positiva dels conflictes. 
Recurs G2 
  

Carta de compromís Equip directiu Curs  2019/2020   

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.qtkxurdxz0ff
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.hjgoij5yj7ah
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.hjgoij5yj7ah
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5. PLANIFICACIÓ 
 

    

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

Fer participar l'alumnat en el procés d'elaboració de 
les normes de convivència d'aula. Recurs A5 
  

La proposta d’actuació és 
el recurs 

Tutors de grup Curs  2019/2020   

Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

 Fomentar el diàleg respectuós i l'escolta activa. 
Recurs A4 
  

La proposta d’actuació és 
el recurs 

Claustre Curs  2019/2020   

Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

 Fomentar, en el marc d'acció tutorial, els valors 
necessaris per una convivència positiva a l'aula i la 
gestió positiva dels conflictes, com el respecte, la 
responsabilitat, la cooperació, etc. Recurs A1 
  

Xerrades i tallers 
Coordinador 
pedagògic 

Curs  2019/2020   

Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

 Formar l'alumnat en mediació escolar. Recurs E1 
  

Optativa de mediació a 2n 
ESO 

Orientadora del 
centre 

Curs  2019/2020   

Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

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

Reunions de delegats i 
representants del consell 
escolar 

Directora i cap 
d’estudis 

Curs  2019/2020   

Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

Incloure activitats relacionades amb l'educació en la 
gestió positiva del conflicte i la cultura de mediació 
en el pla d'acció tutorial. Recurs B3 
  

Xerrades i tallers  
Coordinador 
pedagògic 

Curs  2019/2020   

https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.wglxw9t6wti7
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.dwrz3j3pm10k
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.jfxe4z25ilpr
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.338gf41dcu5k
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.fvr2672hyka7
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.ojfxm966gezd
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5. PLANIFICACIÓ 
 

    

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

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

La proposta d’actuació és 
el recurs 

Directora, cap 
d’estudis i orientadora 
del centre 

Curs  2019/2020   

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 
  

Projectes portats a terme 
en les diferents matèries 
(de forma global i/o 
individual) 

Claustre Curs  2019/2020   

Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

 Utilitzar la carta de compromís educatiu per 
promoure la corresponsabilitat de les famílies en 
l'educació en la gestió i resolució positiva dels 
conflictes dels seus fills i filles. Recurs A4 
  

Carta de Compromís Equip directiu Curs  2019/2020   

Educar en la 
gestió positiva 
dels conflictes 

 Valorar i potenciar la contribució personal al bon 
clima de convivència a l'aula. Recurs C2 
  

La proposta d’actuació és 
el recurs 

Claustre Curs  2019/2020   

Inclusió 

 Detectar les necessitats específiques dels alumnes 
(físiques, cognitives, afectives i relacionals, i 
socials). Recurs C1 
  

Informació proporcionada 
pels centres de primària. 
Informació EAP 
CAD 
Serveis Socials de 
l’Ajuntament 

Equip directiu Curs  2019/2020   

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.yrik2ytow3ct
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.y4xs4glfmj49
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.a8ug2rjr1ke3
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.8hzgmi7099rc
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.pfkiyi3wgfr5
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5. PLANIFICACIÓ 
 

    

     
Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Inclusió 

Incloure en les NOFC normes clares que garanteixin 
el respecte a tothom independentment de la seva 
condició, capacitat o característiques. Recurs B4 
  

La proposta d’actuació és 
el recurs 

Cap d’estudis Curs  2019/2020   

Inclusió 
 Incloure, en el marc de l'acció tutorial, actuacions 
de cohesió de grup. Recurs A1 
  

Activitats recollides en el 
PAT 

Coordinador 
pedagògic i tutors de 
grup 

Curs  2019/2020   

Inclusió 
Potenciar la tutoria individualitzada i la tutoria entre 
iguals. Recurs A6 
  

La proposta d’actuació és 
el recurs 

Equip directiu i tutors 
individuals 

Curs  2019/2020   

Inclusió 

Treballar coordinadament amb els serveis educatius 
en relació amb l'alumnat amb necessitats educatives 
especials (CRP, EAP, ELIC, CREDA, CREDV, etc.). 
Recurs C4 
  

La proposta d’actuació és 
el recurs 

Equip directiu 
Claustre 
Tutors de grup 
CAD 

Curs  2019/2020   

https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.q8j6yidnj4w6
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.jcxzxrfxdb3j
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.65y6cap25xfx
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.qp6t7mk9nw57
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.qp6t7mk9nw57
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.qp6t7mk9nw57
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6. Protocols per a la millora de la convivència 
 
Tal i com indica el Departament d’Educació, 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.  
 
 Circuit simplificat d’intervenció davant conductes de l’alumnat greument perjudicials 

per a la convivència 
 
 Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar a persones 

LGBTI 

 Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament i el 

ciberassetjament entre iguals 

 Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant conductes d'odi i discriminació 

 Protocol d'actuació amb menors de catorze anys en situacions de conflicte o 

comissió d'una infracció penal 

 Protocol d'intervenció en cas de conflicte greu 

 Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions 

de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu 

 Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant la violència masclista entre 

l’alumnat 

 Protocol d’àmbit comunitari de prevenció, detecció i intervenció davant situacions 

d’absentisme 

 

 

Altres protocols (NGJOV, PRODERAE) es poden consultar a Catàleg de protocols i 

marcs d’actuació 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/circuit-simplificat-intervencio.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/circuit-simplificat-intervencio.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conductes-odi-i-discriminacio/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflicte-comissio-infraccio-penal/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflicte-comissio-infraccio-penal/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflictes-greus/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/maltractament-infantil-adolescent/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/maltractament-infantil-adolescent/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/violencia-masclista/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/violencia-masclista/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/absentisme/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/absentisme/index.html
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/IniciIntranet/AccesPortalCentre
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/IniciIntranet/AccesPortalCentre

