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PCONV 2. INFORME GLOBAL

1- DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ

DADES DEL CENTRE

Codi: 08007445
Nom: Escola Pia-Luz Casanova
Titularitat: Privat
Adreça: c. Almansa, 52-54
Telèfon: 933596181
Adreça Electrònica: a8007445@xtec.cat

CONTEXTUALITZACIÓ

L'article 30 de la LEC diu "tots els membres de la comunitat escolar tenen
dret a conviure en un bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb llur
actitud i conducta en tot moment i en tots els àmbits de l'activitat del centre".
Només per aquest motiu ja queda totalment justificada la necessitat de
disposar d'un projecte de convivència que reculli totes les accions que es
porten a terme a l'escola per vetllar perquè es respecti aquest dret i es faci
complir aquest deure.Un bon clima de convivència és absolutament
necessari per aconseguir les finalitats educatives de l'escola i permet que la
tasca dels docents i de l'alumnat tinguin resultats més efectius i es
desenvolupin en les millors condicions.Aquest document és un recull de totes
les mesures de prevenció de conflictes que treballem a l'escola i també dels
recursos utilitzats per la gestió positiva d'aquests conflictes quan es
produeixen, ja que entenem que l'aprenentatge de la convivència és un
element fonamental del procés educatiu.Per poder portar a terme aquest
projecte cal la implicació de tots els qui participem en la vida escolar,
alumnes, famílies, personal d'administració i serveis i docents.Tant per
prevenir, com per detectar i per intervenir en situacions en les quals la
convivència pugui veure's alterada, cal tenir unes pautes d'actuació clares,
consensuades i compartides per tota la comunitat educativa.

 

2- DIAGNOSI- RESULTATS

Acollida

Punts molt forts

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

Considerem l'acollida com un factor fonamental per a la convivència en
els centres i l'èxit educatiu de l'alumnat.
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Preveiem una imatge acollidora del centre.

Punts forts

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

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

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

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

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

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

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

Tenim mecanismes específics per acollir l'alumnat nouvingut.

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 comencat el curs.

Punts febles

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

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

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

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

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

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

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

Punts molt febles

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

Participació

Punts molt forts

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

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

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

Punts forts

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

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

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

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

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



          
          Escola Pia-Luz Casanova
 

26/02/2020

Pàg. 4

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

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

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

Promovem les xarxes de centre.

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

Utilitzem metodologies que fomentin la participació de l'alumnat.

Punts febles

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

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

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

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

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

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.
 
1.4 Constituir i dinamitzar la comissió de convivència.
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2. Ajudar cada alumne a 
relacionar-se amb si mateix, amb 
els altres i amb el món. 

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

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

4.1 Sensibilitzar la comunitat escolar en la 
importància del valor del diàleg i la gestió positiva 
dels conflictes.
 
4.2 Organitzar el servei de mediació al centre amb la 
participació dels diferents membres de la comunitat 
escolar.
 

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

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

4- ACTUACIONS PREVISTES

1. Valors i actituds

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

Educació per la pau

Actuacions
Aula  Assegurar-nos que els materials educatius utilitzats estan 

impregnats de valors fonamentadors d'una cultura de pau. 
Recurs C2
 
 Fomentar l'esperit crític per identificar, revisar i superar 
qualsevol situació de desigualtat (currículum ocult, 
discriminacions, etc.). Recurs C5
 
 Promoure accions de servei comunitari des del currículum per 
potenciar l'educació per a la pau com a projecte personal i col•
lectiu que impregna la vida a l'aula i es projecta en el camp 
social. Recurs C6
 
 Realitzar activitats lligades amb campanyes d'organismes que 
treballen en favor de la pau i el respecte als drets humans. 
Recurs C3
 

Educació socioemocional

Actuacions
Entorn  Col•laborar en l'elaboració i desenvolupament de projectes 

cívics i cooperatius amb altres centres de l'entorn. Recurs C1
 

 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
 
 Participar en projectes i activitats públiques, conjuntament amb 
altres centres, que desenvolupin la capacitat de comunicació de 
l'alumnat com un element d'interelació. Recurs C3
 

Educar en el respecte

Actuacions

https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.kucyea4i3bll
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.gun3x3ecog3
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.qtgr3d50bjd
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.amymoxaylodc
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.cvmzgy6z24er
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.d1d0bzp5siw3
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.rpx5mw1jl6an
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Centre  Establir normes de conducta que vetllin pel respecte envers els 
adults. Recurs D1
 
 Gestionar des del respecte la diversitat religiosa i cultural en el 
centre. Recurs C3
 
 Incloure en el Pla de formació del professorat actuacions 
formatives sobre l'educació en valors. Recurs G1
 
 Incloure en la memòria anual la valoració de les actuacions 
realitzades per promoure l'educació en el respecte, elaborant, si 
escau, propostes de millora. Recurs I2
 
 Promoure un lideratge positiu per part del professorat per tal de
facilitar el reconeixement de la seva autoritat moral. Recurs D2
 
 Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la 
comunitat escolar sobre el respecte en diversos àmbits 
d'intervenció: aula, centre i entorn. Recurs I1
 

Aula  Exigir amb el compliment de les normes el respecte al 
professorat com a principi bàsic en l'aprenentatge. Recurs E1
 
 Treballar amb l'alumnat pautes de comportament i comunicació 
que garanteixin una actitud de respecte envers el professorat. 
Recurs E3
 

Entorn  Col•laborar en l'elaboració i desenvolupament de projectes 
solidaris i cooperatius amb altres centres de l'entorn. Recurs B1
 

 Col•laborar en l'organització de les trobades d'alumnes 
mediadors que s'organitzen cada curs des dels seminaris de 
coordinadors de convivència. Recurs B2
 
 Intercanviar experiències i estratègies al voltant del respecte a 
l'entorn natural, social i cultural. Recurs B3
 

Educar en la gestió positiva dels conflictes

Actuacions

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.pw5pbv9skst4
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.f91uafs2wsio
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.xhhyt2r90bc2
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.bd4m586uqzk0
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.txoze2c917tc
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.qhm9mtj7zx55
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.6ol98mppf4cd
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.74zgmx5f4hv1
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.8v0y6inmnsaq
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.nkimaa1a61ii
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.k1x6x6u9fqcx
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Centre Programar accions preventives establertes en els protocols per 
a la millora de la convivència elaborats pel Departament 
d'Educació. Recurs C2
 
 Aportar les experiències que es duen a terme en el centre als 
seminaris de traspàs primària-secundària, reunions amb altres 
centres de l'entorn, espais virtuals d'intercanvi o pràctica 
compartida (xtec.cat), etc. Recurs H3
 
 Difondre la cultura de mediació mitjancant, tríptics, murals, 
vídeos, la celebració del dia de la mediació, etc. Recurs E3
 
 Fomentar que la xarxa de suport entre iguals compti amb 
alumnat mediador. Recurs F4
 
 Generar espais que facilitin la trobada de la xarxa d'alumnes 
amb la finalitat de recollir i promoure iniciatives. Recurs F3
 
 Impulsar l'intercanvi d'experiències en relació amb l'educació de
la gestió positiva dels conflictes i mediació entre els diferents 
equips docents. Recurs H1
 
 Impulsar la implementació de programes que promoguin la 
participació de l'alumnat en la prevenció dels conflictes 
(programa de competència social, programes d'educació 
emocional, programa de convivència i mediació escolar, etc). 
Recurs F1
 
 Impulsar projectes que fomentin les relacions d'ajuda i 
aprenentatge entre iguals (tutoria entre iguals, aprenentatge 
entre iguals, apadrinament, etc.). Recurs F2
 
 Incloure la valoració de les actuacions destinades a educar en 
la gestió positiva del conflicte i del servei de mediació en la 
memòria anual, elaborant, si escau, propostes de millora. 
Recurs I2
 
 Oferir, en el marc del Pla de formació de centre, formació al 
professorat i, si escau, a les famílies, al PAS i a l'alumnat, sobre 
convivència i mediació escolar. Recurs G2
 
 Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la 
comunitat escolar sobre les mesures i actuacions destinades a 
educar en la gestió positiva del conflicte i mediació. Recurs I1
 
 Utilitzar canals de comunicació per compartir amb la comunitat 
escolar les experiències que es duen a terme en el centre: 
murals a les aules, la revista o el bloc del centre, o bé mitjancant
la celebració de Jornades de Convivència. Recurs H4

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.k469ynd2vuce
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.gy4hbwcjt318
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.he0xg5lv7895
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.wg3mjyfvh8tq
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.fvr2672hyka7
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.slvqgg6j1hks
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.fjcs21wr6y7p
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.cdp3r2ypfm37
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.djjkfll7sks8
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.va35eghun5rw
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.pj0tkay30hwx
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Aula  Animar l'alumnat a formar part de l'equip de mediació. Recurs 
E2
 
 Compartir i utilitzar, per part del professorat, diferents models 
de gestió positiva de conflictes (la negociació informal i formal, 
l'arbitratge, la mediació, etc.). Recurs H1
 
 Elaborar protocols consensuats per l'equip docent amb 
orientacions per a la gestió efectiva de conflictes a l'aula 
(establiment de límits, advertiments, compromisos, etc.). Recurs
H3
 
 Formar l'alumnat en mediació escolar. Recurs E1
 
 Garantir que a cada aula hi hagi alumnat format en mediació 
escolar. Recurs E3
 
 Introduir, de manera transversal, en el currículum de totes les 
matèries, eines de gestió positiva de conflictes (la negociació 
informal i formal, el diàleg empàtic, l'escolta activa, etc.). Recurs
B2
 
 Programar, des de cada àrea, activitats per desenvolupar la 
competència social dels alumnes (habilitats cognitives -
ensenyar a pensar-, habilitats socials, educació emocional -com 
relacionar-se amb un mateix i amb els altres-, etc.). Recurs B1
 
 Promoure a les diferents àrees curriculars metodologies que 
contribueixen a educar en la gestió positiva dels conflictes com 
el treball cooperatiu i el treball per projectes. Recurs B3
 

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

Educar en l'esforç i la responsabilitat

Actuacions
Centre  Dissenyar en el Pla d'acció tutorial activitats que fomentin els 

valors de l'esforc i la responsabilitat entre l'alumnat, i el 
compromís tant individual com col•lectiu. Recurs B6
 
 Incidir en els deures o responsabilitats per garantir els drets de 
tothom recollits en les NOFC. Recurs B5
 
 Incloure en la Programació general anual de centre accions per
promoure el valor de l'esforc i la responsabilitat. Recurs B2
 

https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.jn5qghk4t2nn
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.jn5qghk4t2nn
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.7gx3ml3hgn0p
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.i24eeg7f5nbx
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.i24eeg7f5nbx
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.338gf41dcu5k
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.co50xjhiul5a
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.ltu9flohmkwr
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.ltu9flohmkwr
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.3o8egjjwz5fc
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.8l39auvcggfo
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.46s6mn5khy32
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.qqsov3hjdx8k
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.ern7l3oqaf4n
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.xh14h421q2ta
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Inclusió

Actuacions
Centre Fer servir el protocol de prevenció, detecció i intervenció davant 

conductes d'odi i discriminació en cas de detectar situacions de 
conflicte que impliquin discriminació per la condició social o 
personal dels afectats. Recurs C3
 

2. Resolució de conflictes

Temes

1 - Conflictes greus

Conflictes greus

Actuacions
Centre  Divulgar entre la comunitat escolar cursos de formació sobre 

situacions de risc (consum de drogues i alcohol, violència 
masclista, Internet segura, etc.). Recurs G2
 

Aula  Contemplar mesures específiques en la reincorporació de 
l'alumnat a l'aula, ja sigui víctima o agressor, després d'algun 
conflicte greu. Recurs F3
 
 Coordinar amb l'equip docent estratègies i actuacions 
(reorganitzar espais, seguiment de l'alumnat, etc. ) per dur a 
terme a l'aula. Recurs F1
 
 Coordinar amb l'equip docent la intervenció d'especialistes a 
l'aula (intervenció orientadors/es, EAP, vetllador, etc.). Recurs 
F2
 

3. Organització de centre

Temes

1 - Acollida
2 - Estructura i gestió de recursos
3 - Norma
4 - Participació

Acollida

Actuacions

https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.inhqmkdicqqc
https://docs.google.com/document/d/1dkWvTFtilnd8_ovWgCOF3ZdkfPqKjVW6EFQqRP6DKtM/edit#bookmark=kix.ls7am2x3zsa8
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.vvk70rsuk6vt
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.kkqctc76dy0i
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.701edvha2r6h
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.701edvha2r6h
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Centre  Convocar una reunió a l'inici de curs amb els professionals que 
s'incorporen al centre per compartir el projecte educatiu i els 
diferents projectes que desenvolupa el centre i facilitar la seva 
participació. Recurs H3
 
 Potenciar el suport entre iguals per facilitar l'acollida i la 
integració dels nous professionals. Recurs H4
 

Aula  Fer el seguiment (equip directiu, orientador/a, etc.) de la 
reincorporació escolar de l'alumne. Recurs D3
 
 Potenciar la figura del delegat/da del grup per facilitar la tasca 
del professorat nou. Recurs E2
 
 Preveure el dia d'incorporació dels nous alumnes per tal que 
sigui el tutor del seu grup qui faci l'acollida. Recurs A1
 
 Preveure una activitat a realitzar el dia d'incorporació del nou 
alumnat (tant a l'inici com a qualsevol moment del curs) que 
faciliti la seva participació i integració en el grup classe. Recurs 
A2
 
 Realitzar activitats de treball cooperatiu i d'aprenentatge entre 
iguals, en les diferents matèries, per potenciar la interelació i la 
integració escolar de tots els alumnes. Recurs A3
 
 Tenir previst el material necessari, lloc on seure, company/a, 
informació pràctica a facilitar, etc. el dia d'incorporació de nou 
alumnat. Recurs A4
 
 Tenir una pauta per informar al professorat o professionals 
nous dels aspectes més rellevants del grup abans de la seva 
incorporació a l'aula. Recurs E1
 

Estructura i gestió de recursos

Actuacions
Entorn  Facilitar espais per participar en grups de treball del Pla 

Educatiu d'Entorn i altres projectes socioeducatius. Recurs C3
 

Norma

Actuacions

https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.mlgn6a9ej9na
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.s951rlaz3l34
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.cgs5a4ktoj66
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#heading=h.mis2fuz7bsnm
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.lprakjsq297p
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ceb774b4-503a-4b4d-8921-a94f2f961d16/ACOLLIDA_aula.pdf#A2
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.a8zt4fi4xy95
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.a8zt4fi4xy95
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.90aigon58i10
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.fa5kgos3rbk9
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.4b1lp1t64v8j
https://docs.google.com/document/d/1mNCW9ml6YMprmpxvZ64DZiTL1bNjhM1OxttdzcWH7C0/edit#bookmark=kix.fylcnhs4j4qi
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Centre  Incloure la valoració de les actuacions realitzades per promoure
el compliment i seguiment de les normes en la memòria anual, 
elaborant, si escau, propostes de millora. Recurs G2
 
 Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la 
comunitat escolar sobre l'aplicació i compliment de les normes 
en el centre. Recurs G1
 

Aula  Facilitar espais de trobada entre l'alumnat per poder avaluar el 
compliment de les normes i elaborar noves propostes. Recurs 
G2
 
 Promoure la participació de l'alumnat en l'elaboració de les 
normes de convivència d'aula i assegurar el compromís de 
tothom. Recurs C1
 
 Treballar amb l'alumnat algunes normes tàcites de 
comportament que mantenen entre ells i que comporten 
problemes de funcionament i convivència (el concepte de 
"xivato", l'encobriment d'una amenaca, etc.). Recurs E2
 

Entorn  Donar a conèixer a les famílies les Normes d'organització i 
funcionament de centre (NOFC). Recurs A2
 
 Facilitar el diàleg amb les associacions d'estudiants o òrgans 
que els representin per escoltar la seva opinió i propostes. 
Recurs D2
 
 Organitzar xerrades i invitar els diferents agents de l'entorn a 
participar en activitats formatives del centre per donar a 
conèixer normatives d'ús de la via pública. Recurs D3
 

Participació

Actuacions
Centre  Aportar les experiències participatives que es duen a terme als 

centres de la xarxa (seminaris de traspàs primària-secundària, 
reunions amb altres centres de l'entorn, espais virtuals 
d'intercanvi, etc. ). Recurs I2
 
 Utilitzar canals de comunicació per compartir amb la comunitat 
escolar les experiències que es duen a terme en el centre. 
Recurs I3
 

https://docs.google.com/document/d/19SYW1rHzsrcQ2PLRJ5mJBxewbtcbsrEX_nBfptUSoZ0/edit#bookmark=kix.bjh42hmnasux
https://docs.google.com/document/d/19SYW1rHzsrcQ2PLRJ5mJBxewbtcbsrEX_nBfptUSoZ0/edit#bookmark=kix.cl40lp25qmek
https://docs.google.com/document/d/1McDOC2VLotlpquEdmCcrRf2ZMs-OXjiVu2g2b23uCu8/edit#bookmark=kix.a2unde9kyknq
https://docs.google.com/document/d/1McDOC2VLotlpquEdmCcrRf2ZMs-OXjiVu2g2b23uCu8/edit#bookmark=kix.a2unde9kyknq
https://docs.google.com/document/d/1McDOC2VLotlpquEdmCcrRf2ZMs-OXjiVu2g2b23uCu8/edit#bookmark=kix.xlb886gvjjqw
https://docs.google.com/document/d/1McDOC2VLotlpquEdmCcrRf2ZMs-OXjiVu2g2b23uCu8/edit#bookmark=kix.n1d37owj3zi4
https://docs.google.com/document/d/1nPDQEj6I7h4l0QcszeLh-W-C_6X6MRfhSoVRHbPou0E/edit#bookmark=kix.zep6ixngvllg
https://docs.google.com/document/d/1nPDQEj6I7h4l0QcszeLh-W-C_6X6MRfhSoVRHbPou0E/edit#bookmark=kix.76wvp7prxxeo
https://docs.google.com/document/d/1nPDQEj6I7h4l0QcszeLh-W-C_6X6MRfhSoVRHbPou0E/edit#bookmark=kix.oh4scctuhp9w
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.o0fl2zyrmrep
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.f4n30jtof3li
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Aula  Elaborar fitxes autoavaluatives (individuals i d'equip) per a les 
activitats cooperatives. Recurs D2
 
 Fomentar els processos d'autoavaluació entre l'alumnat. 
Recurs D1
 
 Recollir els compromisos de l'alumne (a partir del primer curs 
de l'educació secundària obligatòria o, si es veu oportú, cicle 
superior d'educació primària) en els continguts específics 
addicionals de la carta de compromís educatiu per potenciar la 
implicació en el seu procés educatiu. Recurs D3
 

Entorn  Promoure la participació dels membres de la comunitat escolar 
en projectes comunitaris (Plans Educatius d'Entorn o altres 
projectes socioeducatius, etc.). Recurs C1
 

https://docs.google.com/document/d/15YKM_6yU1LbUXiM2Ha1Pyp_4eQsekK8J3w_qN3OHLUw/edit#bookmark=kix.84oqapbfrdeg
https://docs.google.com/document/d/15YKM_6yU1LbUXiM2Ha1Pyp_4eQsekK8J3w_qN3OHLUw/edit#bookmark=kix.92n7y6re3v66
https://docs.google.com/document/d/15YKM_6yU1LbUXiM2Ha1Pyp_4eQsekK8J3w_qN3OHLUw/edit#bookmark=kix.ohm37a7f3xkt
https://docs.google.com/document/d/1HdZ6FP86phGs9Ywp49dBIlMQucL_nSaYuJMBlIIzPRw/edit#bookmark=kix.hczsnnxr7taa
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Acollida  Convocar una reunió a l'inici de 

curs amb els professionals que 
s'incorporen al centre per compartir 
el projecte educatiu i els diferents 
projectes que desenvolupa el centre
i facilitar la seva participació. 
Recurs H3
 

Comissió de Convivència   

 Acollida  Fer el seguiment (equip directiu, 
orientador/a, etc.) de la 
reincorporació escolar de l'alumne. 
Recurs D3
 

Comissió de Convivència   

 Acollida  Fer el seguiment (equip directiu, 
orientador/a, etc.) de la 
reincorporació escolar de l'alumne. 
Recurs D3
 

  

 Acollida  Potenciar el suport entre iguals per 
facilitar l'acollida i la integració dels 
nous professionals. Recurs H4
 

Comissió de Convivència   

 Acollida  Potenciar la figura del delegat/da 
del grup per facilitar la tasca del 
professorat nou. Recurs E2
 

Comissió de Convivència   

https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.mlgn6a9ej9na
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.cgs5a4ktoj66
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.cgs5a4ktoj66
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.s951rlaz3l34
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#heading=h.mis2fuz7bsnm
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Acollida  Potenciar la figura del delegat/da 

del grup per facilitar la tasca del 
professorat nou. Recurs E2
 

  

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

  

 Acollida  Preveure una activitat a realitzar el 
dia d'incorporació del nou alumnat 
(tant a l'inici com a qualsevol 
moment del curs) que faciliti la seva
participació i integració en el grup 
classe. Recurs A2
 

Comissió de Convivència   

 Acollida  Preveure una activitat a realitzar el 
dia d'incorporació del nou alumnat 
(tant a l'inici com a qualsevol 
moment del curs) que faciliti la seva
participació i integració en el grup 
classe. Recurs A2
 

  

https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#heading=h.mis2fuz7bsnm
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.lprakjsq297p
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ceb774b4-503a-4b4d-8921-a94f2f961d16/ACOLLIDA_aula.pdf#A2
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.a8zt4fi4xy95
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ceb774b4-503a-4b4d-8921-a94f2f961d16/ACOLLIDA_aula.pdf#A2
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.a8zt4fi4xy95
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Acollida  Realitzar activitats de treball 

cooperatiu i d'aprenentatge entre 
iguals, en les diferents matèries, per
potenciar la interelació i la 
integració escolar de tots els 
alumnes. Recurs A3
 

Comissió de Convivència   

 Acollida  Realitzar activitats de treball 
cooperatiu i d'aprenentatge entre 
iguals, en les diferents matèries, per
potenciar la interelació i la 
integració escolar de tots els 
alumnes. Recurs A3
 

  

 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
 

Comissió de Convivència   

 Acollida  Tenir una pauta per informar al 
professorat o professionals nous 
dels aspectes més rellevants del 
grup abans de la seva incorporació 
a l'aula. Recurs E1
 

Comissió de Convivència   

https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.90aigon58i10
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.90aigon58i10
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.fa5kgos3rbk9
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.4b1lp1t64v8j
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Acollida  Tenir una pauta per informar al 

professorat o professionals nous 
dels aspectes més rellevants del 
grup abans de la seva incorporació 
a l'aula. Recurs E1
 

  

 Conflictes greus  Contemplar mesures específiques 
en la reincorporació de l'alumnat a 
l'aula, ja sigui víctima o agressor, 
després d'algun conflicte greu. 
Recurs F3
 

Comissió de Convivència   

 Conflictes greus  Coordinar amb l'equip docent 
estratègies i actuacions 
(reorganitzar espais, seguiment de 
l'alumnat, etc. ) per dur a terme a 
l'aula. Recurs F1
 

Comissió de Convivència   

 Conflictes greus  Coordinar amb l'equip docent la 
intervenció d'especialistes a l'aula 
(intervenció orientadors/es, EAP, 
vetllador, etc.). Recurs F2
 

Comissió de Convivència   

https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.4b1lp1t64v8j
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.vvk70rsuk6vt
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.kkqctc76dy0i
https://docs.google.com/document/d/1k4wl2FzxrEDLJ-kkYL4SkQCI1nrWK5s7nP_oc-ltufg/edit#bookmark=kix.701edvha2r6h
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Conflictes greus  Divulgar entre la comunitat escolar 

cursos de formació sobre situacions
de risc (consum de drogues i 
alcohol, violència masclista, Internet
segura, etc.). Recurs G2
 

Comissió de Convivència   

 Educació per la pau  Assegurar-nos que els materials 
educatius utilitzats estan impregnats
de valors fonamentadors d'una 
cultura de pau. Recurs C2
 

Comissió de Convivència   

 Educació per la pau  Assegurar-nos que els materials 
educatius utilitzats estan impregnats
de valors fonamentadors d'una 
cultura de pau. Recurs C2
 

  

 Educació per la pau  Fomentar l'esperit crític per 
identificar, revisar i superar 
qualsevol situació de desigualtat 
(currículum ocult, discriminacions, 
etc.). Recurs C5
 

Comissió de Convivència   

https://docs.google.com/document/d/1dkWvTFtilnd8_ovWgCOF3ZdkfPqKjVW6EFQqRP6DKtM/edit#bookmark=kix.ls7am2x3zsa8
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.kucyea4i3bll
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.kucyea4i3bll
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.gun3x3ecog3
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educació per la pau  Fomentar l'esperit crític per 

identificar, revisar i superar 
qualsevol situació de desigualtat 
(currículum ocult, discriminacions, 
etc.). Recurs C5
 

  

 Educació per la pau  Promoure accions de servei 
comunitari des del currículum per 
potenciar l'educació per a la pau 
com a projecte personal i col•lectiu 
que impregna la vida a l'aula i es 
projecta en el camp social. Recurs 
C6
 

Comissió de Convivència   

 Educació per la pau  Promoure accions de servei 
comunitari des del currículum per 
potenciar l'educació per a la pau 
com a projecte personal i col•lectiu 
que impregna la vida a l'aula i es 
projecta en el camp social. Recurs 
C6
 

  

https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.gun3x3ecog3
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.qtgr3d50bjd
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.qtgr3d50bjd
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.qtgr3d50bjd
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.qtgr3d50bjd
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educació per la pau  Realitzar activitats lligades amb 

campanyes d'organismes que 
treballen en favor de la pau i el 
respecte als drets humans. Recurs 
C3
 

Comissió de Convivència   

 Educació per la pau  Realitzar activitats lligades amb 
campanyes d'organismes que 
treballen en favor de la pau i el 
respecte als drets humans. Recurs 
C3
 

  

 Estructura i gestió de 
recursos

 Facilitar espais per participar en 
grups de treball del Pla Educatiu 
d'Entorn i altres projectes 
socioeducatius. Recurs C3
 

Comissió de Convivència   

 Educació 
socioemocional

 Col•laborar en l'elaboració i 
desenvolupament de projectes 
cívics i cooperatius amb altres 
centres de l'entorn. Recurs C1
 

Comissió de Convivència   

https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.amymoxaylodc
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.amymoxaylodc
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.amymoxaylodc
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.amymoxaylodc
https://docs.google.com/document/d/1mNCW9ml6YMprmpxvZ64DZiTL1bNjhM1OxttdzcWH7C0/edit#bookmark=kix.fylcnhs4j4qi
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.cvmzgy6z24er
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educació 
socioemocional

 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
 

Comissió de Convivència   

 Educació 
socioemocional

 Participar en projectes i activitats 
públiques, conjuntament amb altres 
centres, que desenvolupin la 
capacitat de comunicació de 
l'alumnat com un element 
d'interelació. Recurs C3
 

Comissió de Convivència   

 Educació 
socioemocional

 Participar en projectes i activitats 
públiques, conjuntament amb altres 
centres, que desenvolupin la 
capacitat de comunicació de 
l'alumnat com un element 
d'interelació. Recurs C3
 

  

 Norma  Donar a conèixer a les famílies les 
Normes d'organització i 
funcionament de centre (NOFC). 
Recurs A2
 

Comissió de Convivència   

https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.d1d0bzp5siw3
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.rpx5mw1jl6an
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.rpx5mw1jl6an
https://docs.google.com/document/d/1nPDQEj6I7h4l0QcszeLh-W-C_6X6MRfhSoVRHbPou0E/edit#bookmark=kix.zep6ixngvllg
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Norma  Facilitar el diàleg amb les 

associacions d'estudiants o òrgans 
que els representin per escoltar la 
seva opinió i propostes. Recurs D2
 

Comissió de Convivència   

 Norma  Facilitar espais de trobada entre 
l'alumnat per poder avaluar el 
compliment de les normes i elaborar
noves propostes. Recurs G2
 

Comissió de Convivència   

 Norma  Incloure la valoració de les 
actuacions realitzades per 
promoure el compliment i seguiment
de les normes en la memòria anual,
elaborant, si escau, propostes de 
millora. Recurs G2
 

Comissió de Convivència   

 Norma  Organitzar xerrades i invitar els 
diferents agents de l'entorn a 
participar en activitats formatives 
del centre per donar a conèixer 
normatives d'ús de la via pública. 
Recurs D3
 

Comissió de Convivència   

https://docs.google.com/document/d/1nPDQEj6I7h4l0QcszeLh-W-C_6X6MRfhSoVRHbPou0E/edit#bookmark=kix.76wvp7prxxeo
https://docs.google.com/document/d/1McDOC2VLotlpquEdmCcrRf2ZMs-OXjiVu2g2b23uCu8/edit#bookmark=kix.a2unde9kyknq
https://docs.google.com/document/d/19SYW1rHzsrcQ2PLRJ5mJBxewbtcbsrEX_nBfptUSoZ0/edit#bookmark=kix.bjh42hmnasux
https://docs.google.com/document/d/1nPDQEj6I7h4l0QcszeLh-W-C_6X6MRfhSoVRHbPou0E/edit#bookmark=kix.oh4scctuhp9w
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Norma  Promoure la participació de 

l'alumnat en l'elaboració de les 
normes de convivència d'aula i 
assegurar el compromís de tothom. 
Recurs C1
 

Comissió de Convivència   

 Norma  Recollir el grau de satisfacció dels 
diferents agents de la comunitat 
escolar sobre l'aplicació i 
compliment de les normes en el 
centre. Recurs G1
 

Comissió de Convivència   

 Norma  Treballar amb l'alumnat algunes 
normes tàcites de comportament 
que mantenen entre ells i que 
comporten problemes de 
funcionament i convivència (el 
concepte de "xivato", l'encobriment 
d'una amenaca, etc.). Recurs E2
 

Comissió de Convivència   

 Educar en el respecte  Col•laborar en l'elaboració i 
desenvolupament de projectes 
solidaris i cooperatius amb altres 
centres de l'entorn. Recurs B1
 

Comissió de Convivència   

https://docs.google.com/document/d/1McDOC2VLotlpquEdmCcrRf2ZMs-OXjiVu2g2b23uCu8/edit#bookmark=kix.xlb886gvjjqw
https://docs.google.com/document/d/19SYW1rHzsrcQ2PLRJ5mJBxewbtcbsrEX_nBfptUSoZ0/edit#bookmark=kix.cl40lp25qmek
https://docs.google.com/document/d/1McDOC2VLotlpquEdmCcrRf2ZMs-OXjiVu2g2b23uCu8/edit#bookmark=kix.n1d37owj3zi4
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.8v0y6inmnsaq
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en el respecte  Col•laborar en l'organització de les 

trobades d'alumnes mediadors que 
s'organitzen cada curs des dels 
seminaris de coordinadors de 
convivència. Recurs B2
 

Comissió de Convivència   

 Educar en el respecte  Establir normes de conducta que 
vetllin pel respecte envers els 
adults. Recurs D1
 

Comissió de Convivència   

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

Comissió de Convivència   

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

Comissió de Convivència   

 Educar en el respecte  Incloure en el Pla de formació del 
professorat actuacions formatives 
sobre l'educació en valors. Recurs 
G1
 

Comissió de Convivència   

https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.nkimaa1a61ii
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.pw5pbv9skst4
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.6ol98mppf4cd
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.f91uafs2wsio
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.xhhyt2r90bc2
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.xhhyt2r90bc2
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5- PLANIFICACIÓ

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

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

Comissió de Convivència   

 Educar en el respecte  Intercanviar experiències i 
estratègies al voltant del respecte a 
l'entorn natural, social i cultural. 
Recurs B3
 

Comissió de Convivència   

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

Comissió de Convivència   

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

Comissió de Convivència   

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.bd4m586uqzk0
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.k1x6x6u9fqcx
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.txoze2c917tc
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.qhm9mtj7zx55
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en el respecte  Treballar amb l'alumnat pautes de 

comportament i comunicació que 
garanteixin una actitud de respecte 
envers el professorat. Recurs E3
 

Comissió de Convivència   

 Participació  Aportar les experiències 
participatives que es duen a terme 
als centres de la xarxa (seminaris 
de traspàs primària-secundària, 
reunions amb altres centres de 
l'entorn, espais virtuals d'intercanvi, 
etc. ). Recurs I2
 

Comissió de Convivència   

 Participació  Elaborar fitxes autoavaluatives 
(individuals i d'equip) per a les 
activitats cooperatives. Recurs D2
 

Comissió de Convivència   

 Participació  Fomentar els processos 
d'autoavaluació entre l'alumnat. 
Recurs D1
 

Comissió de Convivència   

https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark=kix.74zgmx5f4hv1
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.o0fl2zyrmrep
https://docs.google.com/document/d/15YKM_6yU1LbUXiM2Ha1Pyp_4eQsekK8J3w_qN3OHLUw/edit#bookmark=kix.84oqapbfrdeg
https://docs.google.com/document/d/15YKM_6yU1LbUXiM2Ha1Pyp_4eQsekK8J3w_qN3OHLUw/edit#bookmark=kix.92n7y6re3v66


          
          Escola Pia-Luz Casanova
 

26/02/2020

Pàg. 27

5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Participació  Promoure la participació dels 

membres de la comunitat escolar en
projectes comunitaris (Plans 
Educatius d'Entorn o altres 
projectes socioeducatius, etc.). 
Recurs C1
 

Comissió de Convivència   

 Participació  Recollir els compromisos de 
l'alumne (a partir del primer curs de 
l'educació secundària obligatòria o, 
si es veu oportú, cicle superior 
d'educació primària) en els 
continguts específics addicionals de
la carta de compromís educatiu per 
potenciar la implicació en el seu 
procés educatiu. Recurs D3
 

Comissió de Convivència   

 Participació  Utilitzar canals de comunicació per 
compartir amb la comunitat escolar 
les experiències que es duen a 
terme en el centre. Recurs I3
 

Comissió de Convivència   

https://docs.google.com/document/d/1HdZ6FP86phGs9Ywp49dBIlMQucL_nSaYuJMBlIIzPRw/edit#bookmark=kix.hczsnnxr7taa
https://docs.google.com/document/d/15YKM_6yU1LbUXiM2Ha1Pyp_4eQsekK8J3w_qN3OHLUw/edit#bookmark=kix.ohm37a7f3xkt
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.f4n30jtof3li
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5- PLANIFICACIÓ

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

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

  

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Animar l'alumnat a formar part de 
l'equip de mediació. Recurs E2
 

Comissió de Convivència   

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Aportar les experiències que es 
duen a terme en el centre als 
seminaris de traspàs primària-
secundària, reunions amb altres 
centres de l'entorn, espais virtuals 
d'intercanvi o pràctica compartida 
(xtec.cat), etc. Recurs H3
 

Comissió de Convivència   

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

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

Comissió de Convivència   

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.k469ynd2vuce
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.jn5qghk4t2nn
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.gy4hbwcjt318
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.7gx3ml3hgn0p
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5- PLANIFICACIÓ

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

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

  

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

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

Comissió de Convivència   

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

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

Comissió de Convivència   

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Formar l'alumnat en mediació 
escolar. Recurs E1
 

Comissió de Convivència   

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Garantir que a cada aula hi hagi 
alumnat format en mediació escolar.
Recurs E3
 

Comissió de Convivència   

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.he0xg5lv7895
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.i24eeg7f5nbx
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.wg3mjyfvh8tq
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.338gf41dcu5k
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.co50xjhiul5a
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 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
 

Comissió de Convivència   

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

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

Comissió de Convivència   

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

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

Comissió de Convivència   

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

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

Comissió de Convivència   

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.fvr2672hyka7
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.slvqgg6j1hks
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.fjcs21wr6y7p
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.46s6mn5khy32
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5- PLANIFICACIÓ

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

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

Comissió de Convivència   

 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
 

Comissió de Convivència   

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Introduir, de manera transversal, en
el currículum de totes les matèries, 
eines de gestió positiva de 
conflictes (la negociació informal i 
formal, el diàleg empàtic, l'escolta 
activa, etc.). Recurs B2
 

Comissió de Convivència   

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.cdp3r2ypfm37
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.yrik2ytow3ct
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.ltu9flohmkwr
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5- PLANIFICACIÓ

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

 Oferir, en el marc del Pla de 
formació de centre, formació al 
professorat i, si escau, a les 
famílies, al PAS i a l'alumnat, sobre 
convivència i mediació escolar. 
Recurs G2
 

Comissió de Convivència   

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Programar, des de cada àrea, 
activitats per desenvolupar la 
competència social dels alumnes 
(habilitats cognitives -ensenyar a 
pensar-, habilitats socials, educació 
emocional -com relacionar-se amb 
un mateix i amb els altres-, etc.). 
Recurs B1
 

Comissió de Convivència   

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Promoure a les diferents àrees 
curriculars metodologies que 
contribueixen a educar en la gestió 
positiva dels conflictes com el 
treball cooperatiu i el treball per 
projectes. Recurs B3
 

Comissió de Convivència   

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.djjkfll7sks8
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.3o8egjjwz5fc
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.8l39auvcggfo
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 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
 

Comissió de Convivència   

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

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

Comissió de Convivència   

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

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

Comissió de Convivència   

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.va35eghun5rw
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.pj0tkay30hwx
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.pj0tkay30hwx
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.qqsov3hjdx8k
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5- PLANIFICACIÓ

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

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

  

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

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

Comissió de Convivència   

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

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

  

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

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

Comissió de Convivència   

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

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

  

https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.qqsov3hjdx8k
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.ern7l3oqaf4n
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.ern7l3oqaf4n
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.xh14h421q2ta
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.xh14h421q2ta
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Inclusió Fer servir el protocol de prevenció, 

detecció i intervenció davant 
conductes d'odi i discriminació en 
cas de detectar situacions de 
conflicte que impliquin discriminació
per la condició social o personal 
dels afectats. Recurs C3
 

Comissió de Convivència   

https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.inhqmkdicqqc
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6- "El Projecte de Convivència del centre ha d'incloure la concreció de
protocols de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions de
conflictes greument perjudicials per a la convivència en els seus
projectes. Els centres poden adaptar a la seva realitat i necessitats
específiques els protocols per a la millora de la convivència del
Departament d'Educació. Aquests protocols s'haurien d'adjuntar a
l'informe del projecte."
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7- INDICADORS

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

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

1.4 Constituir i dinamitzar la 
comissió de convivència.
 

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

2.1 Potenciar les competències 
socioemocionals.
 

• Inclusió en el currículum d'accions per 
potenciar les competències 
socioemocionals de l'alumnat• Inclusió en
el Pla d'acció tutorial d'actuacions per 
desenvolupar les competències 
socioemocionals de l'alumnat• Cursos en
els quals es desenvolupen accions per 
formar en competència socioemocional
 

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

• Inclusió en el Pla d'acció tutorial 
d'actuacions per treballar la gestió 
positiva dels conflictes• Relació 
d'estratègies del centre que afavoreixen 
la gestió positiva dels conflictes (racó de 
diàleg, servei de mediació, tutoria 
compartida, pràctiques restauratives, 
etc.)
 

2.3 Educar infants i joves en el 
desenvolupament d'uns valors 
instrumentals (respecte, esforc, 
responsabilitat, etc.) que els 
permetin formar-se com a futurs 
ciutadans responsables i 
compromesos.
 

• Relació d'actuacions orientades a 
l'educació en valors• Relació 
d'actuacions que promouen l'ajuda entre 
iguals en el centre
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7- INDICADORS

Objectiu específic Indicadors
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
 

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
 

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

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



          
          Escola Pia-Luz Casanova
 

26/02/2020

Pàg. 39

7- INDICADORS

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

• Existència de mesures per a l'acció 
tutorial compartida dins els equips 
docents (cotutories, tutors referents,etc.)•
Existència d'estratègies per promoure la 
tutoria entre iguals• Existència de pautes 
d'organització dels espais per afavorir la 
convivència• Existència d'espais de 
relació informal per als diferents 
col.lectius del centre
 

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

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


