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1. INTRODUCCIÓ 

“En el marc d'una societat tecnològicament complexa, culturalment diversa, socialment 

líquida i econòmicament desequilibrada amb canvis permanents, importants 

moviments migratoris i noves i preocupants formes d'exclusió, entenem la convivència, 

no la simple coexistència, com la necessària relació entre persones basada en xarxes 

de sentit compartit.  

L’escola és el reflex de la societat i, alhora, és 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 i liderar la convivència, tant a l’interior del centre educatiu 

com al seu entorn immediat”1. (Declaració de la Seu d’Urgell. 4t Congrés “Educació i 

Entorn”. La Seu d’Urgell.2008.) 

Conviure significa viure plegats 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. 

Aquest Projecte de Convivència forma part del Projecte Educatiu de la ZER Baix 

Priorat i recull les mesures de promoció de la convivència, els mecanismes per a la 

resolució  pacífica dels conflictes, així com les mesures i actuacions d’intervenció 

aplicables en cas d’incompliment de les normes d’organització i funcionament de la 

ZER (NOFZ). 

El nostre Projecte de Convivència és l’instrument que engloba el conjunt d’accions 

encaminades a la millora de la convivència i, per tant, recull les intervencions que la 

nostra ZER desenvolupa per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat 

educativa per a la convivència i la gestió positiva de conflictes. 

El Projecte de Convivència vol potenciar i millorar les accions que ja es duen a terme, 

de manera participativa, global i integradora, tant a dins del nostre centre com en el 

seu entorn.  

Aquest Projecte de Convivència té com a missió contribuir a l’èxit personal, acadèmic, 

social i laboral de tot l’alumnat de la ZER. La normativa reguladora és la següent: 

⮚ LOE, article 121.3 

⮚ LEC, article 7 i capítol V 

⮚ LLEI 11/2014 LGBTI, article 1.23 i 12.6 

⮚ Decret 102/2018 d’autonomia, articles 5 i 23 

⮚ Decret 279/2006,drets i deures dels alumnes  

⮚ Resolució ENS/585/2017 estableix l’elaboració del PC 
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2. CONTEXTUALITZACIÓ 

L’entorn de la ZER Baix Priorat es troba caracteritzat per ésser un context rural situat a 

la comarca del Priorat, al sud de Catalunya, al cor de les terres tarragonines. Aquesta 

zona es caracteritza bàsicament per tenir una economia agrícola i s’ha anat fent 

popular per la importància que prenen els seus vins. 

Centres escolars 

La ZER Baix Priorat està formada per tres escoles d’Educació Infantil i Primària, 

constituïdes com a ZER en el EDC/465/2005 de 16 de febrer. 

Les escoles que formen part de la ZER Baix Priorat són: 

                      - ESC  “El Sarraí” de Bellmunt del Priorat. 

                      - ESC  “Onze de Setembre” del Masroig. 

                      - ESC  “Rossend Giol” de Porrera. 

El poble de Bellmunt del Priorat està situat al sud-oest de la comarca, al cim d’un 

turó, a la vora esquerra del riu Siurana, a la seva confluència amb el riu Montsant. 

L’escola està ubicada dins del poble, en un antic edifici que formava part de les 

colònies de les Mines. Aquesta disposa d’ordinadors repartits entre les 3 aules i 

projectors. Un petit despatx pels documents i la direcció així com un ampli passadís, 

una petita habitació per a guardar-hi material i el pati. 

El poble del Masroig, al sud-oest de la comarca, dalt de la carena d’un petit turó, 

compta amb una escola ubicada dins del poble. L’escola disposa de tres aules amb 

ordinadors i dos projectors. També hi ha una altra aula amb el piano, una petita 

habitació per a guardar-hi material, el despatx, dos patis i un menjador escolar. 

El poble de Porrera, a l’est del Priorat, a pocs quilòmetres del Coll de la Teixeta, 

s’estén al llarg de la vall del riu Cortiella. L'escola està ubicada a l’entrada del poble. 

Aquesta compta amb 3 aules, totes disposen d’ordinadors, una aula multimèdia i una 

aula polivalent (plàstica, rocòdrom...), un despatx, una sala de mestres, una petita 

habitació per a guardar-hi el material i el pati. 

Els edificis de les tres escoles s’han anat reformant aquests darrers cursos (obertures 

per comunicar tot el centre, tancament de les entrades a l’edifici, sistema elèctric i de 

calefacció nous, canvi de finestres i persianes de tot l’edifici, aigua calenta, armaris i 

mobles pels materials, pintura dels interiors i exteriors, mobiliari de joc pel pati, bancs i 

parterres, eliminació de la uralita dels porxos... Actualment presenten una distribució  

adequada a les necessitats de l’alumnat i tenen un espai destinat a les reunions del 

claustre i de l’equip directiu de la ZER.  
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També es disposa d’espais polivalents i pistes poliesportives municipals. 

Donada la proximitat dels nostres pobles amb la capital de la Comarca del Priorat, 

disposem de la Biblioteca comarcal; Salvador Extrem i Fa, del CAP, dels Mossos 

d’Esquadra i dels Bombers. 

Els Ajuntaments col·laboren en el manteniment de l’edifici i la neteja periòdica. 

També, en les aportacions de materials i/o recursos humans, en els esdeveniments 

puntuals (Jornades Esportives de la ZER, Trobades, Va de...sortides pedagògiques, 

exposicions...). Donen suport econòmic a l’AMPA en el finançament de l’assessora 

d’Educació Visual i Plàstica, material fungible, monitoratge de menjador... 

Els centres participen en les diferents Jornades Culturals que es fan a cada poble al 

llarg del curs.  

La ZER Baix Priorat té actualment una matrícula de 41 alumnes des de P-3 fins a 6è, 

distribuïts per les tres escoles de la següent manera: 

L’Esc El Sarraí de Bellmunt del Priorat té 9 alumnes de Primària, amb un grup 

autoritzat i una mestra. 

L’Esc Onze de Setembre té 7 alumnes d’Educació Infantil i 16 alumnes de Primària, 

amb dos grups autoritzats i tres mestres.  

L’Esc Rossend Giol té 4 alumnes d’Educació Infantil i 5 alumnes de Primària, amb un 

grup autoritzat i dues mestres 

El claustre de la ZER Baix Priorat està format pels docents adscrits a cada escola i 

pels especialistes itinerants en  llengua estrangera: anglès, educació física, música i 

educació especial. 

També comptem amb dos mestres de religió, que treballen continguts del projecte, 

d’acord amb la dotació horària corresponent a cada escola. 

La llengua vehicular dels centres i del seu entorn és el català. S’oferta la sisena hora 

lectiva per l’alumnat d’Educació Infantil i Educació Primària.                                                                                                                                          

Aquesta ZER acull alumnat de famílies romaneses, marroquines i senegaleses. 

El nivell socioeconòmic i cultural de les famílies es pot considerar mitjà. Es rep atenció 

per part de les treballadores socials de la comarca i, també del Departament 

d’Educació. 

L’Equip d’Assessorament Psicopedagògic dels Serveis Educatius del Priorat du a 

terme el Pla d’Actuació a la ZER, d’acord amb les necessitats i possibilitats. 

L’AMPA de cada escola està formada per totes les famílies i manté amb la ZER 

relacions de bona participació i col·laboració. Es mostra amatent a les necessitats que 

sorgeixen i aporten els ajuts materials, econòmics (sortides, colònies...) i/o personals 
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(monitoratge pels dimecres de claustres i treball de la ZER) que se’ls demana. 

S’encarrega del menjador escolar a l’Esc Onze de Setembre, les activitats 

extraescolars, material, recursos i celebracions tradicionals. 

Des de totes les escoles s’intenta potenciar un clima de relacions fluïdes i cordials amb 

tota la Comunitat Educativa, es dóna la màxima informació de les actuacions que es 

duen a terme perquè tothom se’n senti partícip. També, es recullen les iniciatives i 

aportacions que es fan. 

D’acord al plantejament d’Escola Oberta i en les sessions de treball per Projectes, 

comptem amb col·laboracions de pares, mares i experts en el treball dels temes 

proposats.                            

La ZER Baix Priorat compta també amb recursos diversos dotats per part del 

Departament d’Educació directament: connexió a la xarxa, ordinadors i perifèrics, 

mobiliari, mitjans audiovisuals, recursos audiovisuals de documentació i recerca. 

Recursos diversos dotats per part del Departament d’Educació indirectament, a partir 

de les dotacions econòmiques anuals que s’utilitzen en les despeses ordinàries de 

funcionament: material fungible, servei telefònic, material d’oficina, material 

inventariable: fons bibliogràfic i de consulta, reprografia, esportiu, de psicomotricitat, 

musical, d’arts visuals i plàstiques... 

 

3. PUNTS FORTS I PUNTS FEBLES DE LA CONVIVÈNCIA. 

 

VALORS i ACTITUDS: Accions proactives, afavoridores de la convivència que 

contribueixen a crear un bon clima escolar, ajuden a fer que l’alumnat sigui competent 

en la relació amb si mateix, amb els altres i amb el món, i propicien l’èxit acadèmic, 

personal, social i laboral. 

ÀMBITS D’IMPACTE: 

⮚ EDUCAR EN EL RESPECTE  

  

     ENTORN   

- Utilitzar els recursos i les orientacions del web Família i Escola. Junts x 

l’Educació referents a l’educació en valors i orientar-ne l’ús.(Punt fort) 

     ZER  

-  Sensibilitzar el claustre sobre el valor del respecte com a principi bàsic per tal 

de garantir un bon clima de convivència en els centres educatius. (Punt fort) 

 

- Recollir el valor del respecte en els documents de la ZER.(Punt feble) 
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    AULA 

- Planificar activitats grupals que facilitin el respecte entre l’alumnat.(Punt fort) 

 

- Treballar el respecte entre l’alumnat des de les diferents matèries curriculars de 

manera transversal.(punt fort) 

 

 

⮚ EDUCACIÓ SOCIOEMOCIONAL 

ENTORN 

- Sensibilitzar i orientar les famílies en la necessitat d’educar 

socioemocionalment (web Família i Escola, …).(Punt fort) 

 

- Coordinar-se amb biblioteques per potenciar les capacitats comunicatives (gust 

per la lectura, etc.) i el respecte per la diversitat lingüística (per exemple, 

l’activitat “conta contes”). (Punt fort)  

 

- Disposar d’estratègies concretes per implicar les famílies en l’educació 

socioemocional. (Punt feble)  

ZER 

- Sensibilitzar el claustre sobre la importància de l’educació socioemocional en 

els processos educatius. (Punt fort)  

 

- Formar la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn l’educació 

sociemocional.(Punt fort) 

 

- Recollir en els documents de centre la necessitat de treballar els valors de 

l’educació socioemocional. (Punt feble) 

 

- Establir propostes d’actuació específiques per fomentar els valors de l’educació 

socioemocional entre l’alumnat.(Punt feble) 

AULA 

- Treballar l’educació socioemocional des de les diferents matèries curriculars de 

manera transversal (contes, dilemes morals, …) (Punt fort)  

 

- Utilitzar metodologies que afavoreixen els valors convivencials i l’educació 

socioemocional.(Punt fort)  
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RESOLUCIÓ de CONFLICTES: Resolució de conflictes per abordar de manera 

efectiva les tensions inevitables del dia a dia i proposar accions i protocols per a la 

reconciliació entre les parts, reparar els danys i establir les bases per evitar-ne la 

repetició. 

 ÀMBITS D’IMPACTE: 

⮚ GESTIÓ I RESOLUCIÓ POSITIVA DE CONFLICTES 

ENTORN 

- Fomentar la implementació de programes de convivència per part de les 

administracions locals/comarcals. (Punt feble) 

ZER 

- Potenciar el treball cooperatiu i el treball per projectes en tots els àmbits del 

centre educatiu per afavorir les relacions assertives.(Punt fort) 

 

- Recollir en el PEZ l’educació en la gestió positiva de conflictes i la cultura de 

mediació.(Punt feble) 

AULA 

- Desenvolupar actuacions concretes per afavorir que l’alumnat desenvolupi les 

competències per conviure i l’educació en la gestió positiva dels conflictes. 

(Punt fort) 

  

ORGANITZACIÓ de ZER:  Un marc organitzatiu que gestioni, faciliti, articuli i doni 

sentit tant a les actuacions com als processos i que potenciï un clima participatiu, 

positiu i creatiu.  

ÀMBITS D’IMPACTE:  

⮚ ACOLLIDA 

ENTORN 

- Utilitzar les orientacions que aporta la página “Escola i Família”.(Punt fort) 

ZER 

- Considerar l’acollida com un factor fonamental per a la convivència en els 

centres i l’èxit educatiu de l’alumnat.(Punt fort) 
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- Tenir cura dels diferents espais del centre i vetllar per adequar convenientment 

els espais d’entrevista personal.(Punt fort) 

 

- Elaborar un pla d’acollida per als diferents membres de la comunitat escolar 

des d’una perspectiva global, no només com un moment concret i aïllat en el 

temps, sinó com a part important d’un procés més llarg de relació i 

col·laboració.(Punt feble)  

AULA 

- Realitzar activitats de treball cooperatiu i d’aprenentatge entre iguals, en les 

diferents matèries, per potenciar la interrelació i la integració escolar de tots els 

alumnes.(Punt fort) 

 

- Tenir una pauta per informar al professorat o professionals nous dels aspectes 

més rellevants del grup abans de la seva incorporació a l’aula.(Punt feble) 

 

 

⮚ COMUNICACIÓ 

ENTORN 

- Potenciar la comunicació entre les AMPAs. Entre AMPAs i els centres. I entre 

els centres i administració, entitats i veïns dels municipis.(Punt fort) 

- Fer conèixer el PE de la ZER Baix Priorat. (Punt feble) 

 ZER 

- Disposar de canals i espais de comunicació que permeten a la comunitat 

escolar expressar-se i compartir informació.(Punt fort) 

- Disposar d’espais i canals de comunicació: blocs, pàgina web; expositors; 

circulars informatives; mails; rètols informatius; reunions; entrevistes; etc.(Punt 

feble) 

AULA 

- Utilitzar un model de guió durant les entrevistes amb l’alumnat, unificat per tot 

l’equip docent.(Punt fort) 

 

- Tenir un registre sistematitzat per recollir les dades més significatives de 

alumnat i les escoles i fer possible el seguiment i el traspàs a d’altres 

professionals.(Punt feble) 

 

- Utilitzar el llenguatge oral i escrit, mitjançant el llenguatge visual, l’alfabetització 

en la lectura i la creació de missatges audiovisuals. (Punt fort) 
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- Fomentar la llibertat expressiva i de col·laboració per part dels mestres i 

alumnat.(Punt fort) 

 

 

4. CONCRECIÓ DELS OBJECTIUS ESPECÍFICS, ACTUACIONS I INDICADORS. 

 

OG 1.- Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de tota la 

comunitat escolar.  

OBJECTIUS ESPECÍFICS  

1.1 Crear els espais necessaris per afavorir la participació dels diferents sectors de la 

comunitat educativa. 

1.2 Constituir i dinamitzar la comissió de convivència.  

ACTUACIONS  

1.1.1 Incorporació d’un punt en les convocatòries de Consell Escolar. 

 

1.1.2 Ús del correu electrònic de ZER o Escoles com a eina de cohesió.  

1.2.1    Constitució i dinamització de la Comissió. 

1.2.2    Tractament de temes de Convivència en els Consells Escolars. 

INDICADORS 

● Existència d’espais de debat (actes consell escolar). 

● Ús del correu electrònic com a eina de cohesió. 

● Existència de la Comissió de convivència.  

● Nombre i periodicitat de reunions de Claustre, Juntes d’Avaluació i Consells 

Escolars.   

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

món.  

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

2.1 Potenciar les habilitats i competències necessàries per a la gestió positiva dels 

conflictes a CM/CS. 

2.2 Educar en el desenvolupament d’uns valors instrumentals (esforç, respecte, 

responsabilitat...). 

ACTUACIONS 

2.1.1 Formació de Claustre en resolució de conflictes 
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2.2.1 Desenvolupament de dinàmiques grupals entre alumnes i entre mestres. 

2.2.2 Recolzament a les iniciatives locals i comarcals sobre programes de convivència.  

2.2.3 Tractament en tots els documents de gestió el respecte i la convivència. 

 INDICADORS  

● Document amb els acords comuns de convivència per a la ZER 

● Registre amb el nombre de dinàmiques dutes a terme   

 

OG 3.- Potenciar l'equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat en un marc de 

valors compartits.  

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 3.1 Garantir l’òptima incorporació dels nous membres de la comunitat escolar. 

 3.2 Promoure una cultura inclusiva.  

ACTUACIONS 

 3.1.1 Elaboració del Pla d’acollida.   

3.1.2 Incorporació d’un punt en les convocatòries de Claustre per conèixer i fer 

seguiment de com es troba l’equip docent.  

3.1.3 Elaboració d’un guió de traspàs d’informació als nous docents. 

3.2.1 Desenvolupament de dinàmiques grupals entre alumnes valorant la diferència i el 

respecte vers els altres.  

3.2.2 Redacció de tots els documents de la ZER tenint en compte que recullin el valor 

de l’educació social i emocional. 

INDICADORS  

● Redactat del Pla d’Acollida  

● Recull d’actes de Claustre   

● Registre del nombre de dinàmiques dutes a terme  

 

OG 4.- Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en 

la gestió del conflicte.  

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 4.1 Sensibilitzar la comunitat escolar en la importància del valor del diàleg i la gestió 

positiva dels conflictes. 
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ACTUACIONS 

 4.1.1 Tractament de temes de Convivència en els Consells Escolars.  

4.1.2 Mediació entre els alumnes prioritzant sempre el diàleg raonat com a resolució. 

INDICADORS  

● Existència d’espais de debat (actes consell escolar)  

● Pauta d’actuació de mediació   

 

OG 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.  

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

5.1 Potenciar la participació de tots els sectors de la comunitat escolar. 

5.2 Afavorir els canals de comunicació del centre educatiu com a elements facilitadors 

de la convivència i el clima escolar. 

ACTUACIONS 

5.1.1 Incorporació d’un punt en les convocatòries de Consell Escolar.  

5.1.2 Ús del correu electrònic de la ZER Baix Priorat o de totes les escoles com a eina 

de cohesió.  

5.1.3 Desenvolupament de dinàmiques de cohesió i d’educació social i emocional en 

les reunions d’inici de curs. 

5.2.1 Ús de l’agenda escolar per expressar i compartir emocions.  

INDICADORS  

● Existència d’espais de debat (actes consell escolar)  

● Ús del correu electrònic com a eina de cohesió.  

● Registre de valoracions de les reunions. 

● Ús de l’agenda escolar per expressar i compartir emocions.  

 

 

 5. CONCRECIÓ DE MESURES. 

Les actuacions que a continuació es despleguen són aquelles que destaquem dins del 

funcionament de la ZER Baix Priorat perquè siguin impulsores dels punts febles.  
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Aquestes actuacions formen part d’un conjunt que es duen a terme per la millora de la 

convivència en el dia a dia de cada una de les escoles de la ZER Baix Priorat i també 

perquè són aquelles que dibuixen la línia de continuïtat acordada per la nostra ZER en 

la millora de la convivència.  

En els àmbits de PREVENCIÓ, DETECCIÓ i INTERVENCIÓ hi trobem les actuacions 

que a continuació es detallen. 

Dins l’àmbit de prevenció el diàleg és el mitjà de mediació amb la comunitat educativa. 

També promovem la dinamització de jocs i activitats cooperatives amb el nostre 

alumnat.  

En l’àmbit de detecció utilitzem l’expressió oral amb el diàleg compartit i l’expressió 

escrita amb les diferents composicions setmanals, com a eina d’observació i anàlisi.  

I pel que fa a l’àmbit d’intervenció potenciem la tutoria i les entrevistes. Si la situació ho 

requerís s’obriria el protocol que es contempla en el marc de les NOFZ Baix Priorat.   

 

ACTUACIONS 

1.1.1 Incorporació d’un punt en les convocatòries de Consell Escolar  

RESPONSABLE: DIRECTORA ZER  

TEMPORITZACIÓ: CURS 2020-21  

1.1.2 Ús del correu electrònic de ZER o Escoles com a eina de cohesió.   

RESPONSABLES: DIRECTORES ESCOLES  

TEMPORITZACIÓ: CURS 2020-21  

1.2.1 Constitució de la Comissió  

RESPONSABLE: DIRECTORA ZER  

TEMPORITZACIÓ: CURS 2020-21 

1.2.2 Tractament de temes de Convivència en els Consells Escolars.  

RESPONSABLE: DIRECTORA ZER  

TEMPORITZACIÓ: CURS 2020-21  

2.1.1 Formació de Claustre en resolució de conflictes  

RESPONSABLE: CAP D’ESTUDIS  

TEMPORITZACIÓ:  CURS 2020-2021 
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2.2.1 Desenvolupament de dinàmiques grupals entre alumnes i entre mestres 

RESPONSABLE: EQUIP DIRECTIU I CLAUSTRE  

TEMPORITZACIÓ: CADA CURS ESCOLAR 

2.2.2 Recolzament a les iniciatives locals i comarcals sobre programes de convivència.  

RESPONSABLE: DIRECTORES  

TEMPORITZACIÓ: QUAN ES CONVOQUIN  

2.2.3 Tractament en tots els documents de gestió del respecte i la convivència.  

RESPONSABLE: DIRECTORA ZER  

TEMPORITZACIÓ: REDACTANT 

3.1.1 Elaboració del Pla d’acollida 

RESPONSABLE: DIRECTORA ZER 

TEMPORITZACIÓ: CURS 2020-21 

3.1.2 Incorporació d’un punt en les convocatòries de Claustre per conèixer i fer 

seguiment de com es troba l’equip docent.  

RESPONSABLE: DIRECTORA ZER 

TEMPORITZACIÓ:  CURS 2020-21 

3.1.3 Elaboració d’un guió de traspàs d’informació als nous docents. 

RESPONSABLE: DIRECTORA ZER  

TEMPORITZACIÓ: CURS 2020-2021 

3.2.1 Desenvolupament de dinàmiques grupals entre alumnes valorant la diferència i el 

respecte vers els altres.  

RESPONSABLE: COORD. INF/PRI 

TEMPORITZACIÓ:  CURS 2017-18  

3.2.2 Redacció de tots els documents de la ZER tenint en compte que recullin el valor 

de l’educació social i emocional.   

RESPONSABLE: DIRECTORA ZER  

TEMPORITZACIÓ:  REDACTANT   
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4.1.1 Tractament de temes de Convivència en els Consells Escolars.  

RESPONSABLE: DIRECTORA ZER  

TEMPORITZACIÓ: CURS 2020-21  

4.1.2 Mediació entre l’alumnat insistint sempre en el diàleg com a resolució.  

RESPONSABLE: MESTRES 

TEMPORITZACIÓ: LÍNIA DE ZER  

5.1.1 Incorporació d’un punt en les convocatòries de Consell Escolar. 

RESPONSABLE: DIRECTORA ZER 

TEMPORITZACIÓ:  CURS 2020-21  

5.1.2 Ús del correu electrònic de ZER o Escoles com a eina de cohesió.  

RESPONSABLES: DIRECTORES  

TEMPORITZACIÓ: CURS 2020-21  

5.1.3 Desenvolupament de dinàmiques de cohesió i d’educació social i emocional en 

les reunions d’inici de curs.  

RESPONSABLES: MESTRES TUTORS/ES 

TEMPORITZACIÓ: CURS 2021-2022  

5.2.1 Ús de l’agenda escolar per expressar i compartir emocions.  

RESPONSABLES: MESTRES TUTORS/ES 

TEMPORITZACIÓ: CURS 2021-2022 

 

6. PROTOCOLS D’ACTUACIÓ 

La ZER Baix Priorat té en compte els protocols d’actuació per a la millora de la 

convivència segons dicta el Departament d’Educació. 

La ZER contempla el Circuit simplificat d’intervenció davant conductes de l’alumnat 

greument perjudicials per a la convivència:  

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/circuit-

simplificat-intervencio.pdf 

Els protocols d’actuació que despleguem a continuació ofereixen orientacions i 

recursos a la ZER davant conflictes greument perjudicials per a la convivència.  

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
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⮚ Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront de l'assetjament 

escolar a persones LGBTI: 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament

-escolar-persones-lgbti/index.html  

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

ciberassetjament entre iguals. 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament

-ciberassetjament-entre-iguals/index.html 

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

discriminació. 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conductes-

odi-i-discriminacio/ 

⮚ Protocol d'actuació entre el Departament de Benestar Social i Família i el 

Departament d'Ensenyament de l'Administració de la Generalitat de Catalunya 

per garantir una intervenció coordinada en situacions de conflicte, 

assetjament escolar, comissió d'una infracció penal denunciada en les 

quals estiguin implicats menors de catorze anys: 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflicte-

comissio-infraccio-penal/index.html 

⮚ Protocol d'intervenció en cas de conflicte greu: 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflictes-

greus/index.html 

⮚ Protocol d'actuació entre els departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i 

d'Ensenyament de detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions 

de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu: 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/maltractam

ent-infantil-adolescent/index.html 

⮚ Protocol de prevenció, detecció i intervenció de la violència masclista 

entre  l’alumnat: 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/violencia-

masclista/index.html 

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

situacions d’absentisme: 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/absentisme/

index.html 

En col·laboració amb altres departaments, també es tenen presents els protocols 

següents per a la millora de la convivència:  

⮚ Protocol de prevenció, detecció i intervenció de processos de radicalització 

als centres educatius. 

⮚ Protocol de detecció i intervenció enfront dels NGJOV (Nous Grups de Joves 

Organitzats i Violents). 

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentre

s/PCProtocolsMarcsActuacio 

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/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/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/PortalCentres/PCProtocolsMarcsActuacio
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/PCProtocolsMarcsActuacio
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Aquest projecte de convivència podrà ser esmenat, revisat o modificat quan així 

ho acordin les 3/5 parts dels membres del Consell Escolar. 

 

D'aquest PC se'n farà difusió entre els membres de la Comunitat educativa i 

s'incorporarà a la web de la ZER Baix Priorat. 

 

Aquest Projecte de Convivència de la ZER Baix Priorat ha estat revisat i 

aprovat per la directora amb el consens del Consell Escolar realitzat en data 4 

de març de 2020. 

 

 

Porrera, 4 de març de 2020 

 

Maria Isabel Vallès Cabré 

Directora de la ZER Baix Priorat 

 

 

  

  


