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PROJECTE CONVIVÈNCIA (PCONV2). INFORME GLOBAL 

   

1- DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ  

 
 

  

DADES DEL CENTRE   

   

Codi: 08045306 

Nom: Ramon Casas i Carbó 

Titularitat: Públic 

Adreça: c. Lluis Companys, 2 

Telèfon: 938649595 

Adreça Electrònica: a8045306@xtec.cat 

  

CONTEXTUALITZACIÓ   

  

L'Institut Ramon Casas i Carbó és el centre públic d'educació secundària de 
Palau-solità i Plegamans que té per missió educar i formar nois i noies a 
partir de 12 anys, de manera que esdevinguin ciutadans responsables, 
solidaris, respectuosos amb l'altre i l'entorn i competents en les habilitats 
socials i personals que, d'una banda, els permetin incorporar-se a una 
societat multicultural i dinàmica i, de l'altra, integrar-se en un procés de 
formació al llarg de tota la vida. Amb aquest fi, es valora el pluralisme 
ideològic basat en el respecte de l'altre i les seves idees, polítiques i 
religioses i es potencien els valors de la convivència, la solidaritat i l'actitud 
de diàleg; s'utilitza el català com llengua d'ensenyament i aprenentatge i de 
referència per a tota la comunitat educativa, comptant amb una presència 
adequada del castellà i de les llengües estrangeres en el currículum, que 
garanteixin la competència lingüística de l'alumnat en una societat global; 
s'educa per a la no discriminació per raó de sexe o cultura o pensament; es 
potencia l'educació com a procés integral que afecta tots els aspectes de la 
personalitat; s'afavoreix una línia metodològica basada en el diàleg 
constructiu, l'anàlisi de necessitats de l'alumnat i el treball en equip del 
professorat i les famílies; es potencia la participació responsable i 
constructiva de tots els membres de la comunitat educativa, a través dels 
òrgans de participació, en la gestió institucional i s'impulsa la participació del 
professorat en projectes d'innovació pedagògica. L'institut té com a propòsits 
contribuir a la formació total de la persona —acadèmica i humana—, tot 
adaptant les metodologies educatives a les particularitats individuals i oferir a 
la societat persones lliures, crítiques i compromeses. 

 



 
          Institut 
          Ramon Casas i Carbó 

  
 

 
09/03/2020 
Pàg. 2 
 

Factors del centre: 

Projecte #aquiproubullying 

Servei de convivència 

Servei de Mediació. Xarxa d'alumnes mediadors 

Tutoria: cercles restauratius. El·laboració del PAT. Tutories individuals. 

Formació de centre: Centre emocionalment intel.ligent, Metodologia de les 
pràctiques restauratives. Treball dels valors i emocions a través de les 
disciplines artístiques, MUS-E, Perspectiva de gènere: Cúrcuma. 

Factors de l'entorn: 

Protocol expulsions. (NOFC) 

Reunió interdisciplinar (Serveis Socials, Policia Local, Regidora d'Educació 
Joventut, EAP i Direcció del centre). 

Servei Comunitari  
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2- DIAGNOSI- RESULTATS  

 
 

 

Gestió i resolució positiva dels conflictes 

 
    Punts molt forts 

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

  

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

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

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

       Disposem d'un servei de mediació escolar. 
  

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

       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. 
  

       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. 
  
 

    Punts forts 

 
       Detectem els conflictes que es donen a l'aula. 
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       Disposem d'estratègies concretes per implicar l'alumnat en la gestió i 
resolució de conflictes en l'àmbit de l'aula. 
  

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

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

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

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

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

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

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

       Utilitzem la mediació per a la gestió positiva dels conflictes. 
  

 

 

Educar en la gestió positiva dels conflictes 

 
    Punts molt forts 

 
       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. 
  

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

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

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

       Sensibilitzem el claustre en la necessitat d'educar en la gestió positiva 
dels conflictes. 
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       Tenim en compte els recursos del territori per educar en la gestió 
positiva dels conflictes. 
  

    Punts forts 

 
       Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i 

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

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

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

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

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

 
Punts febles 

 
       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. 
  

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

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

        

    Punts molt febles 

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

dels conflictes i la mediació. 
  

       Disposem d'activitats i projectes de centre que promouen l'educació en 
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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. 
  

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

       Ens coordinem amb les entitats culturals, esportives i de lleure per 
fomentar l'educació en la gestió positiva dels conflictes. 
  

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

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

Inclusió 

 
    Punts molt forts 

 
       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. 
  

       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. 
  

       Ens coordinem amb institucions i entitats de l'entorn per promoure una 
educació inclusiva. 
  

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

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

       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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       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 atenció a la diversitat.  

    Punts febles 

 
       Desenvolupem un currículum inclusiu. 

  

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

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

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

       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. 
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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 1.4 Constituir i dinamitzar la comissió de convivència. 
  

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

 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.  

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

 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.  

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

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

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. 
  

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

 
 
 
 

3- ACTUACIONS PREVISTES 

 
 

1. Valors i actituds 

Temes 

 1 - Educació socioemocional 
 2 - Educar en la gestió positiva dels conflictes 
 3 - Inclusió 

 

Educació socioemocional 

 

   Actuacions 

Aula  

 Inserir en els continguts curriculars activitats per treballar 
l'educació socioemocional. Recurs C1 
  

https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.wnwqc2qpotmv
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 Promoure activitats curriculars que permetin expressar i 
argumentar opinions, pensaments, emocions i vivències. Recurs 
C3 
  

 Treballar el contingut de contes i dilemes morals amb la 
metodologia reflexiva. Recurs C2 
  

 

Entorn  

 Col•laborar amb els mitjans d'àmbit local (ràdio, premsa, 
televisió) per implicar l'alumnat en programes i millorar la seva 
competència comunicativa (per exemple, programa escola - 
ràdio). Recurs E4 
  

 Col•laborar amb l'administració local en l'elaboració de projectes 
d'àmbit comunitari (projecte de convivència, educació en valors, 
etc.). Recurs D2 
  

 Col•laborar en l'organització de les trobades d'alumnes 
mediadors que s'organitzen cada curs des dels seminaris de 
coordinadors de convivència. Recurs C2 
  

 Impulsar amb l'administració local el desenvolupament de Plans 
educatius d'entorn o altres projectes socioeducatius. Recurs D1 
  

 Potenciar la participació dels docents en la formació de les 
famílies per tal de compartir experiències i donar continuïtat i 
coherència a la tasca educativa. Recurs A3 
  

 

 

Educar en la gestió positiva dels conflictes 

   Actuacions 

Centre  

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

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

 

Aula  

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

 Desenvolupar la competència social de l'alumnat mitjançant el 
treball de les habilitats cognitives, la gestió emocional, la 
maduresa moral i les habilitats socials. Recurs A2 
  

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

https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.qy8q0hqmdqs4
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.qy8q0hqmdqs4
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.n3zz4k7bol1m
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.v65ouh810ntl
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.e6y2pcpgqrh4
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.d1d0bzp5siw3
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.2d857mgmfvm4
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.90r74v3z0xzl
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.wg3mjyfvh8tq
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.va35eghun5rw
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.azo34u58s3us
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.wglxw9t6wti7
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 Fomentar la cultura de mediació. Recurs A10 
  

 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  

 
Programar tallers o sessions de formació específiques adreçades 
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 
  

 Promoure, en el marc de la tutoria, l'assemblea de classe com a 
espai de diàleg per prevenir els conflictes de convivència. Recurs 
A12  

 

Entorn  

 Convidar les famílies a participar en les activitats formatives del 
centre sobre educar en la gestió positiva dels conflictes. Recurs 
A1  
 Potenciar la participació dels docents en la formació de les 
famílies per tal de compartir experiències i donar continuïtat i 
coherència a la tasca educativa. Recurs A3 
  

 

Inclusió 

   Actuacions 

Centre  

 Compartir un mateix concepte d'inclusió, valorar la realitat del 
centre i diagnosticar necessitats. Recurs A2 
  

 Diversificar les formes d'avaluació per donar resposta a diversos 
estils d'aprenentatge. Recurs E6 
  

 Fer de la Comissió d'atenció a la diversitat l'instrument de 
coordinació, planificació i avaluació de les estratègies i mesures 
per avancar cap a una escola inclusiva. Recurs E1 
  

 Incloure en el Pla de formació de centre actuacions formatives 
relacionades amb l'atenció a la diversitat i la inclusió. Recurs G1 
  

 Preveure mesures organitzatives per atendre les necessitats 
educatives de tot l'alumnat (suport individual, suport en petit grup, 
agrupaments flexibles, docència compartida, etc.), preferentment 
dins l'aula ordinària. Recurs E4 
  

 Reconèixer l'heterogeneïtat com el criteri bàsic per construir els 
grups classe. Recurs E3 

 

Aula  

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.jfxe4z25ilpr
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.e9wx73kb0ttf
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.e9wx73kb0ttf
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.zi1a703ra8m
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.zi1a703ra8m
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.47puy3a1pal
https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.o9z6b7nbhirm
https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.3d5jpaaasbt9
https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.gqgwjp1bq1pf
https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.5f1vc4w3wqdi
https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.ngr90v3q6nvd
https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.g3f4m9i7xzzx
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 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 garantir l'èxit educatiu dels seus 
fills. Recurs D2  

 Fer ús de materials específics per sensibilitzar l'alumnat en una 
educació inclusiva. Recurs B1  

 Incorporar la perspectiva intercultural a les accions educatives i 
a les àrees del currículum. Recurs B4  

 Intervenir de manera ràpida i amb fermesa per erradicar actituds 
i expressions discriminatòries o qualsevol acte de violència. 
Recurs A3  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

4-  

 
PLANIFICACIÓ    

     
Temes Actuacions Recursos Respon

sables 
Temporització 

Educació 
socioemoc
ional 

Col·laborar amb els 
mitjans d'àmbit local 
(ràdio, premsa, 
televisió) per implicar 
l'alumnat en programes 
i millorar la seva 
competència 
comunicativa (per 
exemple, programa 
escola - ràdio). Recurs 
E4 
  

Ràdio Palau 

Râdio 

Cardedeu 

Palau revista 

Web centre 

 

 

 

Departa-
ments 

  
 
 

Durant tot el curs escolar. 
Cada vegada que es realitza 
una activitat des de cada matèria. 

Educació 
socioemoc
ional 

Col·laborar amb 
l'administració local en 
l'elaboració de projectes 
d'àmbit comunitari 
(projecte de convivència, 
educació en valors, 
etc.). Recurs D2 
  

Servei 

Comunitari del 

municipi 

Residència 

avis 

Escoles 

Bressol 

Escoles 

Coordina- 
ció 
Pedagògi
ca 
 
Responsa
ble Servei 
Comunita
ri: 
Xavi Marí 
 
 
 

 Durant tot un curs escolar 

https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.a012bxytv357
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.z552fgyyge30
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.sw0zl9lpqylj
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.xup2ht7t4tii
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.65y6cap25xfx
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.v65ouh810ntl
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.v65ouh810ntl
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.e6y2pcpgqrh4
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Educació 
socioemoc
ional 

Col•laborar en 
l'organització de les 
trobades d'alumnes 
mediadors que 
s'organitzen cada curs 
des dels seminaris de 
coordinadors de 
convivència. Recurs C2 
  

Trobada 

alumnes 

mediadors 

amb el centre 

educatiu Ins 

Manuel 

Carrasco Sant 

Feliu de 

Codines 

Servei 
Convivèn
cia i 
Mediació 
 
 
 

 Octubre i/o Maig 
 de cada curs escolar  

 Educació 
socioemoc
ional 

Impulsar amb 
l'administració local el 
desenvolupament de 
Plans educatius d'entorn 
o altres projectes 
socioeducatius. Recurs 
D1 
  

Mossos 

d’Esquadra 

“Internet 

segura de tu a 

tu” 

Tallers 

ciberbullying 

Servei 
convivènc
ia i 
Mediació 
 
 
 

Al  Primer trimestre 

Educació 
socioemoc
ional 

Inserir en els continguts 
curriculars activitats per 
treballar l'educació 
socioemocional. Recurs 
C1 
  

Educació en 

valors 

des de cada 

matèria 

Departam
ents 
 
 

  Durant el curs escolar 

Educació 
socioemoc
ional 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potenciar la participació 
dels docents en la 
formació de les famílies 
per tal de compartir 
experiències i donar 
continuïtat i coherència 
a la tasca educativa. 
Recurs A3 

 

 

 
  

Centre 

Emocionalmen

t intel.ligent 

Curs formació 

Carlos Bella 

i projecte 

Mus-e 

Direcció 
Centre 
 
 
 

   Durant el curs escolar 

Educació 
socioemoc
ional 

Promoure activitats 
curriculars que 
permetin expressar i 
argumentar opinions, 
pensaments, emocions 
i vivències. Recurs C3 
  

PAT 

 

 

Servei 
Convivèn
cia i 
mediació 

 
Coordinaci
ó de    
nivell 
Coordinac
ió 
pedagògi
ca 
 
 

 Durant tot el curs escolar 

https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.d1d0bzp5siw3
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.2d857mgmfvm4
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.2d857mgmfvm4
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.wnwqc2qpotmv
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.wnwqc2qpotmv
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.90r74v3z0xzl
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.qy8q0hqmdqs4
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Educació 
socioemoc
ional 
 
 
 

Treballar el contingut 
de contes i dilemes 
morals amb la 
metodologia reflexiva. 
Recurs C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

PAT Servei 
Convivèn
cia i 
mediació 

  
Coordinaci
ó de       
nivell 
Coordinac
ió 
pedagògi
ca 
 
 
 

  Durant tot el curs escolar 

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 
  

Optativa En 

parlem 

Servei 
Convivèn
cia i 
mediació 
 
 

 2n trimestre del curs escolar 

Educar en 
la gestió 
positiva 
dels 
conflictes 

Convidar les famílies a 
participar en les 
activitats formatives del 
centre sobre educar en 
la gestió positiva dels 
conflictes. Recurs A1 
  

Formació en 

mediació per a 

famílies i 

professorat 

Servei 
convivènc
ia i 
mediació 

  
 
 

 Al llarg del curs escolar 

Educar en 
la gestió 
positiva 
dels 
conflictes 

Desenvolupar la 
competència social de 
l'alumnat mitjançant el 
treball de les habilitats 
cognitives, la gestió 
emocional, la maduresa 
moral i les habilitats 
socials. Recurs A2 
  

https://docs.g
oogle.com/do
cument/d/1b
uClUI7fqBbm
V1OI_vK8TU
PY7sy5jk-
9eVgF9X6b3
u8/edit#book
mark=kix.azo
34u58s3us 

Tutors 
(PAT) 

Durant tot el curs escolar. 
 

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 
  

PAT Servei 
Convivèn
cia i 
mediació 

 
Coordinaci
ó de       
nivell 
Coordinac

A  l’inici de curs escolar i revisió 
a meitat de curs 

https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.n3zz4k7bol1m
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.736i9t9mq63v
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.zi1a703ra8m
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.azo34u58s3us
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.wglxw9t6wti7
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ió 
pedagògi
ca 
 
 

Educar en 
la gestió 
positiva 
dels 
conflictes 

Fomentar la cultura de 
mediació. Recurs A10 
  

PAT 
Xarxa 
alumnes 
mediadors 
Optativa En 
Parlem 

Servei 
Convivèn
cia i 
mediació 
 
 
 

Un curs escolar 
 

Educar en 
la gestió 
positiva 
dels 
conflictes 

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

Xarxa 
alumnes 
mediadors 
difusió 
Optativa En 
Parlem 

Servei 
Convivèn
cia i 
mediació 
 
 

 
 2n trimestre del curs escolar  

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 
  

PAT Servei 
Convivèn
cia i 
mediació 

Coordinaci
ó de       
nivell 
Coordinac
ió 
pedagògi
ca 
 
 
 
 
 

Un curs escolar 

Educar en 
la gestió 
positiva 
dels 
conflictes 

Potenciar la participació 
dels docents en la 
formació de les famílies 
per tal de compartir 
experiències i donar 
continuïtat i coherència 
a la tasca educativa. 
Recurs A3 
  

Centre 

Emocional- 

ment 

intel.ligent 

Curs formació 

Carlos Bella 

i projecte 

Mus-e 

Direcció 
del centre 
 
 
 

  Durant el curs escolar 

Educar en 
la gestió 
positiva 
dels 
conflictes 

Programar tallers o 
sessions de formació 
específiques adreçades 
a l'alumnat per a la 
prevenció de la 
violència entre iguals, 
el maltractament, 
l'assetjament, el 

https://docs.g
oogle.com/do
cument/d/1b
uClUI7fqBbm
V1OI_vK8TU
PY7sy5jk-
9eVgF9X6b3
u8/edit#book

Espai 
jove 
l’Escorxa
dor 
 
 
 
 

Durant tot el curs escolar 

https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.mn6spw93vacd
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.wg3mjyfvh8tq
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.jfxe4z25ilpr
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.47puy3a1pal
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consum i la 
dependència de tòxics, 
etc. Recurs A7 
  

mark=kix.r37
uadtk2s1j 

Educar en 
la gestió 
positiva 
dels 
conflictes 

Promoure, en el marc 
de la tutoria, 
l'assemblea de classe 
com a espai de diàleg 
per prevenir els 
conflictes de 
convivència. Recurs 
A12 
  

PAT   Servei 
Convivèn
cia i 
mediació 

 
Coordinaci
ó de            
nivell 
Coordinac
ió 
pedagògi
ca 
 
 
 
 

Durant tot el curs escolar 

Educar en 
la gestió 
positiva 
dels 
conflictes 

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

Enquestes 
famílies 
professorat i 
alumnat 

Servei 
Convivènci
a i 
mediació 
  
 

2n trimestre del curs escolar 

 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 
  

Exposicions 

Art  

(Can Cortes) 

 

Teatre 

(Teatre de la 

Vila) 

 

 

Gimcamàtica 

(Plaça de la 

Porxada) 

 

 
Departam
ents 
Català, 
castellà, 
artístic i 
matemàti
ques 
 
 
 

 

 
 Durant el curs escolar 
  

 Inclusió Compartir un mateix 
concepte d'inclusió, 
valorar la realitat del 
centre i diagnosticar 
necessitats. Recurs A2 
  
 

Educació en  

Valors des de 

cada matèria 

Departame
nts 
 
 
 
 

  Un curs escolar 
 

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.e9wx73kb0ttf
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.e9wx73kb0ttf
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.va35eghun5rw
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.8jymvqtzwjgk
https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.o9z6b7nbhirm
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 Inclusió Diversificar les formes 
d'avaluació per donar 
resposta a diversos 
estils d'aprenentatge. 
Recurs E6 

 

 

 

 
  

Avaluació per 

competències 

des de les 

diferents 

matèries 

Departame
nts 
 
 
 

 

  Un curs escolar 

 Inclusió 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 garantir l'èxit 
educatiu dels seus fills. 
Recurs D2 
  

 

 Carta de 

compromís 

alumnes PI de 

diversificació 

 
Equip 
directiu 
 
Departam
ent 
d'orientaci
ó 
psicopeda
gò- 
gica 

 
 

  Inici escolar 

 Inclusió Fer de la Comissió 
d'atenció a la diversitat 
l'instrument de 
coordinació, planificació 
i avaluació de les 
estratègies i mesures 
per avançar cap a una 
escola inclusiva. 
Recurs E1 
  

CAD 

CAS 

Equip 
directiu 
 
Departam
ent 
d'orientaci
ó 
psicopeda
gò- 
gica 
 
 
 
 

 Un curs escolar 

 Inclusió Fer ús de materials 
específics per 
sensibilitzar l'alumnat 
en una educació 
inclusiva. Recurs B1 
  
 

PAT Servei 
Convivèn
cia i 
mediació 

 
 
Coordinaci
ó de            

  Un curs escolar 

https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.3d5jpaaasbt9
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.a012bxytv357
https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.gqgwjp1bq1pf
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.z552fgyyge30
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nivell 
Coordinac
ió 
pedagògi
ca 
 
 

 Inclusió Incloure en el Pla de 
formació de centre 
actuacions formatives 
relacionades amb 
l'atenció a la diversitat i 
la inclusió. Recurs G1 
  

EAP Equip 
directiu 
 
 
 
 

  Inici curs escolar 

 Inclusió Incorporar la 
perspectiva intercultural 
a les accions 
educatives i a les àrees 
del currículum. Recurs 
B4 
  

Educació en  

Valors des de 

cada matèria 

 
Departame
nts 
 
 
 
 

 Un curs escolar 

 Inclusió Intervenir de manera 
ràpida i amb fermesa 
per erradicar actituds i 
expressions 
discriminatòries o 
qualsevol acte de 
violència. Recurs A3 
  
 
 
 
 
 
 

Comissió de 

convivència 

Servei de 
convivènc
ia i 
mediació 
 
 
 

 
 

 Un curs escolar 

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

Tutories 

individualitzad

es 

 

 
Professora
t del centre 
 
Coordinaci
ó de nivells 
 
 
 
 

  Durant tot el curs 

https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.5f1vc4w3wqdi
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.sw0zl9lpqylj
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.sw0zl9lpqylj
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.xup2ht7t4tii
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.65y6cap25xfx
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 Inclusió Preveure mesures 
organitzatives per 
atendre les necessitats 
educatives de tot 
l'alumnat (suport 
individual, suport en 
petit grup, agrupaments 
flexibles, docència 
compartida, etc.), 
preferentment dins 
l'aula ordinària. Recurs 
E4 
  

Planificació 

centre 

 

 

 

 Equip 
directiu 
 
 
 
 
 

 
 

 Final del curs escolar 
( planificació del següent) 

 Inclusió Reconèixer 
l'heterogeneïtat com el 
criteri bàsic per 
construir els grups 
classe. Recurs E3 

 
  

Planificació 

centre 

 

 Equip 
directiu 
 
Equips 
docents 
 
 
 

  Final del curs escolar 
( planificació del següent) 

 
 
 
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.  

 

    
Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l ... - Xtec 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.ngr90v3q6nvd
https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.ngr90v3q6nvd
https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.g3f4m9i7xzzx
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html
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7- INDICADORS   

  
Objectiu específic Indicadors 
 (Centre)   

 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 
  

 1.4 Constituir i dinamitzar la 
comissió de convivència. 
  

• Existència de la comissió de convivència 
•Nombre de reunions/periodicitat de la 
comissió de convivència 
  

 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 •Inclusió en l'acció 
tutorial d'accions orientades a potenciar 
l'anàlisi crítica i la presa de decisions 
•Nombre d'alumnes que realitza Servei 
Comunitari 
  

 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 •Participació 
de l'alumnat en l'elaboració de les normes 
d'aula en el marc de l'acció tutorial 
•Existència d'espais perquè els delegats 
dels alumnes participin en l'elaboració de 
les normes de centre 
  

 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 •Relació d'accions orientades a 
fomentar el coneixement mutu •Relació 
d'accions per visibilitzar les diferents 
cultures existents al centre •Existència 
d'una orientació acadèmica i professional 
no estereotipada per raons de gènere, 
origen o altres condicions personals i/o 



 
          Institut 
          Ramon Casas i Carbó 

  
 

 
09/03/2020 
Pàg. 20 
 

socials •Existència d'unes pautes d'ús de 
llenguatge inclusiu que donin el mateix 
protagonisme a tot l'alumnat 
  

 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 
  

 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 
  

 5.5 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 
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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.) 
  

 


