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Resolució de la directora del centre educatiu TABOR, de Barcelona, per la 
qual aprova PROJECTE DE CONVIVENCIA  
 

Com a directora de l’escola Tabor, de Barcelona, i en aplicació de les 

competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 

d’Educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la 

millora de la qualitat educativa, d’acord amb la Resolució de 20 de juny de 2014, 

per la qual s’aproven els documents per a l’organització i gestió dels centres i, 

d’acord amb la unanimitat del Consell Escolar segons consta a, l’acta de la sessió 

del 23 de novembre de 2020. 

 

RESOLC: 
1. Aprovar El Projecte de Convivència 

2. Comunicar aquesta resolució al Consell Escolar del Centre i donar-la a 

conèixer a tota la comunitat educativa. Així mateix, aquest projecte estarà a 

disposició de l’Administració educativa. 

 
 

Barcelona, 23 de novembre de 2020 
 
 

La directora 
 
 
 
 
Núria Canela Molina 
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PCONV 2. INFORME GLOBAL 

 

1- DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ 
 

 
DADES DEL CENTRE 

Codi: 08043292 
Nom: Tabor 

Titularitat: Públic 

Adreça: c. Cartagena, 231-239 
Telèfon: 934351010 
Adreça Electrònica: a8043292@xtec.cat 

 
CONTEXTUALITZACIÓ 

L'escola es troba ubicada a la dreta de l'Eixample, al barri de la Sagrada 
Família. Aquest és un barri cèntric de la ciutat de Barcelona, densament poblat 
i molt turístic. Disposa d'un nombre considerable d'equipaments culturals, 
espais d'oci i llocs històrics. La població veïnal de l'escola està formada per 
persones de classe mitja i mitja-baixa. A l'escola predominen les famílies del 
Centre i Sud-Amèrica, Magreb i Àsia i Oceania. Al voltant del 58% de les 
famílies són catalanes i el 42% restant són estrangeres de fins a 20 
nacionalitats diferents. La gran majoria de famílies de l'escola entenen el 
català i el castellà i s'expressen en una d'aquestes dues llengües en l'àmbit 
familiar. Altres llengües que acull l'escola com a llengua materna són l'anglès, 
urdú, xinés (mandarí i cantonès), àrab, polonès, italià, rus, francès, grec, 
nepalès, bengalí, alemany, darí, georgià, ucraïnès, turc, portuguès, búlgar, 
hindú i romanès. 
 

 
 

  2-  DIAGNOSI- RESULTATS  
 

Absentisme 
 

Punts molt forts 

1. Desenvolupem estratègies i actuacions per intervenir davant situacions 
d'absentisme escolar. 

 

2. Disposem de mecanismes per a la prevenció de l'absentisme. 

3. Disposem de mecanismes àgils i eficaços per a la detecció i registre de les 
faltes d'assistència a classe. 

 

4. Impliquem les famílies per evitar situacions d'absentisme. 

5. Incorporem el principi general del dret i el deure a l'escolarització en el 
Projecte educatiu i a la resta de documents del centre. 

mailto:a8043292@xtec.cat
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6. Recollim en les NOFC una normativa clara i eficient referent a l'abordatge 

integral de l'absentisme. 

 

7. Sensibilitzem el claustre en la importància d'intervenir amb rapidesa i de 

forma coordinada davant situacions d'absentisme. 

 

Punts forts 

 

1. Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en la lluita contra 
l'absentisme. 

 

2. Disposem d'un protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre 
absentisme. 

 

3. Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l'entorn 
escolar per promoure una dimensió educativa de la seva activitat a favor de 
la convivència. 

 

4. Estimulem el compromís de l'alumnat en el propi procés educatiu per 
afavorir la seva assistència. 

 

5. Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió i resolució 
de casos d'absentisme. 

 

Punts febles 

 

1. Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i pràctiques 

sobre la gestió i el tractament dels casos d'absentisme. 

 

2. Preveiem activitats d'acollida i adaptació per a l'alumnat que s'incorpora 

després d'un període d'absentisme. 

 

 

Acollida 
 

Punts molt forts 

1. Considerem l'acollida com un factor fonamental per a la convivència en els 
centres i l'èxit educatiu de l'alumnat. 

 

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

 

3. Establim propostes d'actuació específiques per realitzar l'acollida del 
professorat nou, PAS i d'altres professionals. 
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4. Preveiem actuacions per afavorir el coneixement mutu i facilitar la cohesió 
del grup. 

 

5. Preveiem una imatge acollidora del centre. 

 

Punts forts 

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

 

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

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

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

5. Tenim mecanismes específics per acollir l’alumnat nouvingut. 

 

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

 
 

Punts febles 

1. 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.). 

 

 

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

 

 
 
Coeducació 
 

Punts molt forts 

1. Potenciem la participació de tot l'alumnat en igualtat de condicions i 
d'oportunitats. 

 

Punts forts 

1. Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i 
actuacions per educar l'alumnat en el respecte i la no discriminació per 
raons de sexe, identitat de gènere, expressió de gènere o per orientació 
afectivosexual. 
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2. Disposem d'una estructura organitzativa que afavoreix el treball de la 
coeducació en el centre. 

 

3. Garantim un ús no sexista dels espais del centre. 
 

4. Implementem els protocols per a la millora de la convivència elaborats pel 
Departament d'Ensenyament. 

 

5. Incorporem l'enfocament coeducatiu als continguts curriculars. 
 

6. Planifiquem estratègies de prevenció de les desigualtats de gènere i 
relacions d'abús de poder. 

 

7. Promovem la participació i la relació de tot l'alumnat de manera igualitària i 
lliure d'estereotips. 

 

8. Formem als alumnes en coeducació, en la prevenció de la violència 
masclista o per raons d'identitat de gènere, expressió de gènere o orientació 
afectivosexual. 

 

 

Punts febles 

1. Avaluem el funcionament dels processos i actuacions del projecte 
coeducatiu i ho recollim en la memòria anual del centre. 

 

2. Disposem d'estratègies per implicar les famílies en la necessitat del treball 
en la coeducació i en la prevenció de la violència masclista. 

 

3. Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions 
concretes per fomentar els valors de la igualtat de gènere i de les relacions 
igualitàries. 

 

4. Ens coordinem amb les entitats de l'entorn per promoure la coeducació 
 

5. Incorporem la coeducació i la prevenció de la violència masclista o 
homòfoba als diferents documents de centre. 

 

6. Participem en xarxes de centres que treballen en la coeducació i en la 
prevenció de la violència masclista o per motius d'orientació afectivosexual, 
identitat de gènere i expressió de gènere. 
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Comunicació 
 

Punts molt forts 

1. Disposem d'eines, estratègies i mecanismes de comunicació amb l'alumnat 
per afavorir el seu procés educatiu. 

 

2. Disposem d'estratègies concretes d'aula per facilitar la comunicació amb les 
famílies. 

 

 

3. Disposem de canals i espais de comunicació que permeten a la comunitat 
escolar expressar-se i compartir informació. 

 

4. Fem de l'acció tutorial del grup un espai de comunicació de l'alumnat basat 
en el respecte i l'assertivitat. 

 

5. Fem de l'acció tutorial individual un espai de comunicació personal basat en 
el respecte mutu i la confiança. 

 

6. Fem de les reunions espais de comunicació efectius i d'aprenentatge 
organitzatiu. 

 

Punts forts 

1. Aprofitem els recursos de l'entorn. 

2. Disposem d'espais i canals de comunicació adreçats a les famílies. 

3. Disposem d'espais i canals de comunicació amb altres centres per 

intercanviar experiències i pràctiques. 

4. Disposem de sistemes d'informació i comunicació digitals. 

5. Sensibilitzem el claustre sobre la importància dels processos 

comunicatius en el centre educatiu. 

 

Punts febles 

1. Avaluem les mesures destinades a fomentar la comunicació i l'intercanvi 

d'informació entre la comunitat escolar i ho recollim en la memòria anual del 

centre. 

 

2. Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn la 

comunicació dins del Pla de Formació de centre. 
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Conflictes greus 
 

Punts molt forts 

1. Analitzem amb els alumnes els conflictes esdevinguts a l'aula per facilitar- 
ne un procés d'autoaprenentatge. 

 
2. Analitzem i fem un seguiment dels casos de conflictes greus per facilitar un 

procés d'autoaprenentatge en el centre. 
 

3. Detectem els conflictes greus que esdevenen a l'aula. 

4. Implementem  els protocols d'àmbit convivencial elaborats 
pel Departament d'Ensenyament, en cas de necessitat. 

 

5. Incorporem els principis i mesures que garanteixin una bona convivència en 
el centre al Projecte educatiu i a la resta de documents del centre. 

 

6. Intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte greu. 

7. Recollim en les NOFC una normativa clara i eficient referent a les faltes 
greument perjudicials per a la convivència en el centre. 

 

8. Sensibilitzem el claustre en la necessitat d'implicar tota la comunitat 
educativa enfront els conflictes greus. 

 

Punts forts 

1. Avaluem les mesures i actuacions realitzades en el centre per fer front als 
casos de conflictes greus. 

 

2. Desenvolupem estratègies per detectar qualsevol fet susceptible de ser 
considerat com a conflicte greu. 

 

3. Disposem d'estratègies concretes per implicar el professorat i altres 
professionals en la resolució de conflictes greus amb l'alumnat. 

 

4. Disposem d'estratègies concretes per implicar l'alumnat en la resolució de 
conflictes greus. 

 

5. Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en la resolució 
dels conflictes greus amb l'alumnat. 

 

6. Ens coordinem amb l'administració local i altres agents territorials per dur a 
terme actuacions concretes per combatre situacions de risc i conflictes 
externs. 

 

7. Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l'entorn 
escolar per promoure accions que facilitin la convivència. 
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8. Treballem amb l'alumnat la prevenció i la gestió positiva dels conflictes a 
l'aula. 

 

Punts febles 

1. Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i pràctiques 
sobre la gestió i el tractament dels conflictes greus. 

 

Educació intercultural 
 

Punts molt forts 

1. Promovem la inclusió a l'aula de tot l'alumnat. 

2. Disposem d'estratègies per treballar els valors i elements comuns. 

 

Punts forts 

1. Gestionem la diversitat de creences i manifestacions culturals de l'alumnat i 

les seves famílies. 

 

2. Potenciem des de l'acció tutorial el reconeixement a la diferència i la 

diversitat cultural. 

 

3. Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació intercultural. 

 

Punts febles 

1. Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació intercultural i ho 

recollim en la memòria anual del centre. 

 

2. Coneixem i participem en xarxes de centres que promouen els valors de 

l'educació intercultural. 

 

3. Formem el professorat per a l'adquisició de la competència intercultural.  

4. Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de l'Educació 
Intercultural. 

 

 

Educació per la pau 
 

Punts forts 

1. Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i 

actuacions per educar en la pau i els drets humans. 
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2. Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l'entorn 

escolar per promoure l'educació per la pau. 

 

3. Establim propostes d'actuació específiques per fomentar l'educació per la 

pau i els drets humans entre l'alumnat. 

 

4. Estimulem el compromís personal de l'alumnat en els valors de l'educació 

per la pau. 

 

5. Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen els valors 

convivencials. 

 

 

Punts febles 

1. Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació per la pau entre la 
comunitat escolar i ho recollim en la memòria anual del centre. 

 

 

2. Promovem accions i estratègies per fomentar l'educació per la pau i la 
divulgació dels drets humans entre els membres de la comunitat escolar. 

 

 

 

Estructura i gestió de recursos 
 

Punts molt forts 

1. Compartim, entre els docents, estratègies d'organització. 

2. Disposem d'espais de comunicació a l'aula que afavoreixen al màxim una 

relació positiva. 

3. Fem partícep l'alumnat en la gestió i funcionament de l'aula. Organitzem els 

espais per afavorir un bon clima de centre. Organitzem l'aula en funció de 

l'alumnat. 

4. Treballem les rutines organitzatives i convencionals a l'aula. 

 

Punts forts 

1. Alineem els nostres objectius i actuacions amb els dels projectes 

comunitaris existents en l'entorn. 

2. Apliquem criteris pedagògics en la confecció d'horaris que facilitin un bon 

clima de centre. 

3. Establim processos de gestió del coneixement que afavoreixin la millora del 
funcionament del centre. 

4. Fomentem un lideratge positiu de l'alumnat en els processos 
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d'aprenentatge. 
 

5. Fomentem un lideratge positiu del professorat. 

6. Formem part d'alguna xarxa educativa amb l'entorn. 

7. Impliquem la família en el funcionament de l'aula. 

8. Impliquem les famílies en el funcionament i gestió del centre i en els 
projectes educatius comunitaris. 

 

9. Potenciem espais i mecanismes de coordinació dels recursos humans. 

10. Preveiem espais reals i virtuals (TIC) per potenciar la participació entre els 
diferents sectors de la comunitat educativa i els agents educatius de 
l'entorn. 

 

 

Gestió i resolució positiva dels conflictes 
 

Punts molt forts 

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

l'alumnat gestioni els seus conflictes de manera positiva. 

2. Detectem els conflictes que es donen a l'aula. 

3. Intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte. 

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

positiva. 

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

mediació per a la gestió positiva dels conflictes. 

 

 

Punts forts 

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

2. Disposem d'estratègies concretes per implicar l'alumnat en la gestió i 

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

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

gestió i resolució dels conflictes al centre. 

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

fills i filles. 

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

6. Sensibilitzem el claustre en la necessitat i el compromís, davant els 

conflictes lleus, d'implementar estratègies de gestió i resolució positiva dels 

conflictes. 

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

 

 

Punts febles 

 

1. Disposem d'un servei de mediació escolar. 

2. Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i pràctiques 

sobre la gestió i la resolució de conflictes lleus. 

3. Ens coordinem amb les administracions locals per detectar, analitzar i donar 

resposta als conflictes lleus que es donen a l'entorn dels centres educatius. 
 

 

Educació socioemocional 
 

Punts molt forts 

1. Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures i estratègies per 
educar emocionalment l'alumnat. 

 

2. Potenciem la competència comunicativa de l'alumnat. 

 

Punts forts 

 

1. Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures i estratègies per 
potenciar la competència social en l'alumnat. 

 

2. Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l'entorn 
escolar per promoure la millora de la competència social i de les relacions 
interpersonals. 

 

3. Establim propostes d'actuació específiques per fomentar els valors de 
l'educació socioemocional entre l'alumnat. 

 

4. Sensibilitzem  el claustre sobre la importància de
l'educació socioemocional en els processos educatius. 

 

5. Treballem l'educació socioemocional des de les diferents matèries 
curriculars de manera transversal. 

 

6. Treballem la competència comunicativa des de les diferents matèries 
curriculars de manera transversal. 

 

7. Utilitzem metodologies que afavoreixen els valors convivencials i l'educació 
socioemocional. 

 

Punts febles 
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1. Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions 
concretes per fomentar l'educació socioemocional entre l'alumnat. 
 

 

Norma 
 

Punts molt forts 

1. Donem responsabilitat a l'alumnat en el compliment de la norma. Eduquem 

en el sentit de la norma. 

2. Elaborar les normes d'aula amb l'alumnat. 

3. Establim un protocol de difusió i aplicació de les normes de convivència en 
el centre i les conseqüències del seu incompliment. 

 

4. Fem explícites aquelles normes tàcites de comportament entre l'alumnat 
que entorpeix el bon funcionament i el clima de convivència de l'aula (per 
exemple, l'encobriment d'actes no desitjables). 

 

5. Recollim en els documents del centre la concreció de les normes de 
convivència. 

 

6. Tenim normes d'aula clares i concretes. 

7. Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixin la interiorització i 
acceptació de la norma. 

 

Punts forts 

1. Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en el compliment 
de les normes. 

 

2. Ens coordinem amb les administracions locals per procurar que l'alumnat 
conegui les normes ciutadanes en aquells àmbits que l'afecten. 

 

3. Preveiem espais de seguiment i valoració del funcionament de les normes. 
 

4. Recollim les bones pràctiques realitzades al voltant de les normes de 
convivència. 

 

5. Sensibilitzem el claustre sobre la importància del valor educatiu i participatiu 
de la norma. 

 

6. Valorem i revisem periòdicament les normes d'aula. 

 

7. Sensibilitzem la comunitat escolar en organització i gestió de centres en 
relació amb el clima escolar. 
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8. Impliquem les famílies en l'elaboració, gestió i difusió de la norma. 

 
 

Punts febles 

1. Avaluem les mesures destinades a fomentar el coneixement i el compliment 
de les normes i ho recollim en la memòria anual del centre. 

 

2. Ens coordinem amb altres centres de l'entorn per 
intercanviar experiències i pràctiques sobre l'elaboració i aplicació de la 
norma. 

 

3. Ens coordinem amb els diferents agents de l'entorn per donar coherència a 
la normativa que incideix directament en els infants i joves. 

 

 

Educar en el respecte 
 

Punts molt forts 

1. Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els/les seus i 
seves fills/es en el respecte. 

 

2. Treballem el respecte entre l'alumnat des de les diferents matèries 
curriculars de manera transversal. 

3. Fomentem una actitud de respecte de l'alumnat envers el professorat i altres 
professionals del centre. 

4. Planifiquem activitats amb l'alumnat que fomentin el respecte cap a un 
mateix. 

5. Planifiquem activitats tutorials que facilitin el respecte entre l'alumnat. 

6. Promovem accions de respecte cap als espais físics del centre i del seu 
entorn. 

7. Promovem accions i estratègies per afavorir el valor del respecte entre els 
membres de la comunitat escolar. 

 

8. Promovem accions i estratègies per afavorir el valor del respecte entre i cap 
a l'alumnat. 

9. Promovem accions i estratègies per potenciar el respecte de l'alumnat cap 
al professorat. 

10. Promovem accions que potenciïn el coneixement i el respecte envers 
l'entorn. 

11. Recollim el valor del respecte en els documents del centre. 

12. Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen el respecte entre 
l'alumnat. 
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Punts forts 

   

1. Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn el valor 
del respecte. 

2. Recollim les bones pràctiques i els recursos utilitzats per promoure el 
respecte en la comunitat escolar. 

 

3. Sensibilitzem el claustre sobre el valor del respecte com a principi bàsic per 
tal de garantir un bon clima de convivència en els centres educatius. 

4. Vetllem perquè l'alumnat tingui cura del material i les instal•lacions. 

 
 
Punts febles 
 

1. Avaluem les mesures i actuacions realitzades en el centre per promoure el 
respecte i ho recollim en la memòria anual. 

 

2. Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en l'educació en 
el respecte. 

 

3. Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions 
concretes per fomentar el respecte i el compromís cívic en el nostre 
alumnat. 

 

4. Participem en xarxes de centres que promouen el valor del respecte. 

 

Participació 
 

Punts molt forts 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

6. 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. 
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7. Potenciem la corresponsabilitat i la participació de tots els membres de la 
comunitat escolar. 

 

8. 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. 

 

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

 

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

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

12. Utilitzem metodologies que fomentin la participació de l'alumnat. 

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

 

 

Punts forts 

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

 

2. Promovem les xarxes de centre. 

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

 

Punts febles 

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

 

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

 

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

 

 

Educar en la gestió positiva dels conflictes 
 

Punts molt forts 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

Punts forts 

1. Desenvolupem en el currículum de les diverses àrees continguts per educar 
en la gestió positiva dels conflictes. 

 

2. Disposem d'activitats i projectes de centre que promouen l'educació en la 
gestió positiva dels conflictes. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

8. Tenim en compte els recursos del territori per educar en la gestió positiva 
dels conflictes. 

 

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

 

Punts febles 

1. Divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió positiva dels conflictes 
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i la mediació. 
 

2. Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i pràctiques 
sobre l'educació en la gestió i la resolució de conflictes lleus. 

 

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

 

4. Avaluem el funcionament dels processos d'educar en la gestió positiva dels 
conflictes i del servei de mediació i ho recollim en la memòria anual del 
centre. 

 
 

 
 

Educar en l'esforç i la responsabilitat 
 

Punts molt forts 

1. Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i 
actuacions per educar l'alumnat en l’esforç i la responsabilitat. 

 

2. Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus fills 
en els valors de l’esforç i la responsabilitat. 

 

3. Desenvolupem en el currículum de les diverses àrees continguts per 
treballar l’esforç i la responsabilitat. 

 

 

Punts forts 

1. Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en l'educació en 
l’esforç i la responsabilitat. 

 

2. Establim propostes d'actuació específiques per fomentar el valor de l’esforç, 
la responsabilitat i el compromís cívic. 

 

3. Recollim en els documents del centre el foment de l’esforç i la 
responsabilitat per aconseguir els objectius educatius. 

 

4. Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació en els valors de 
l’esforç i la responsabilitat i la implicació de la comunitat escolar en els 
processos educatius. 

 

5. Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixin l'assumpció del valor de 
l’esforç i la responsabilitat de l'alumnat. 

 

Punts febles 
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1. Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions 
concretes de foment de l'educació en valors i el compromís cívic en el 
nostre alumnat. 

 

2. Participem en xarxes de centres que promouen els valors de l’esforç i la 
responsabilitat, i el compromís cívic. 

3. Difonem les bones pràctiques realitzades al voltant del valor de l’esforç i la 
responsabilitat. 

4. Avaluem les mesures destinades a fomentar els valors entre la comunitat 
escolar i ho recollim en la memòria anual del centre. 

 
 

Inclusió 
 

Punts molt forts 

1. Desenvolupem un currículum inclusiu. 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

8. Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen l'educació inclusiva i 
l'atenció a la diversitat. 

 

9. Valorem i integrem tots els membres de la comunitat. 

 

10. Recollim en els documents del centre els valors de l'escola inclusiva i les 
estratègies que facilitin la seva consecució. 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Punts febles 

1. Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació inclusiva entre la 
comunitat escolar i ho recollim en la memòria anual del centre. 

2. Participem en xarxes de centres que treballen l'educació inclusiva i l'atenció 
a la diversitat. 
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3-  OBJECTIUS  
 

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

escolar. 

Continuar afavorint i potenciant la participació de 
les famílies en les activitats desenvolupades al 
centre. (Centre) 

Continuar dinamitzant la comissió de convivència. 
(Centre) 

Establir canals de comunicació efectius entre 
famílies, alumnes, professors i personal del PAS 
desenvolupant i utilitzant instruments eficaços per 
aquesta comunicació. 
(Centre) 

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, esforç, 
responsabilitat, etc.) que els permetin formar-se 
com a futurs ciutadans responsables i 
compromesos. 

3. Potenciar l'equitat i el 

respecte a la diversitat de 

l'alumnat en un marc de valors 

compartits. 

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

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

3.4 Potenciar l'educació intercultural. 
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. 

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. 

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

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

5.4 Potenciar la participació de tots els sectors de 
la comunitat escolar com a element bàsic per 
garantir la convivència i el clima escolar. 
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4-  ACTUACIONS PREVISTES  

 

4.1 Valors i actituds 

Temes 
 

1 - Coeducació 

2 - Educació Intercultural  

3 - Educació per la pau 

4    - Educació socioemocional  

5    - Educar en el respecte 

6 - Educar en la gestió positiva dels conflictes  

7 - Educar en l'esforç i la responsabilitat 

8   - Inclusió 
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1. Coeducació 
 

 Actuacions 
Centre Garantir que la informació del traspàs primària-secundària 

reculli les actuacions en situacions de conductes d'odi i 
discriminació amb l'alumnat.  
 

Incloure activitats relacionades amb la coeducació en el pla 
d'acció tutorial.  
 

Programar actuacions específiques de sensibilització 
(claustres, reunions informatives, comissions mixtes, etc.) per 
compartir la necessitat de treballar la coeducació.  
 

Recollir en el PEC la importància de la coeducació.  

1. Educació intercultural 
 

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

reconeixement i la valoració de la diversitat cultural de 
l'alumnat. Recurs B4 
 

Obrir espais de diàleg i mediació entre iguals per a la resolució 
positiva dels conflictes. Recurs C6 

Aula Plantejar activitats escolars que permetin que l'alumnat d'altres 
orígens mostri els seus coneixements o habilitats. Recurs B9 

Entorn Impulsar tallers de llengua i socialització de famílies en l'entorn 
educatiu. Recurs A6 

Organitzar conjuntament amb les AMPA activitats i jornades 
que fomentin la convivència i el coneixement mutu de les 
famílies atenent a la diversitat familiar. Recurs A2 
 

Promoure actuacions d'acollida, acompanyament i suport a les 
famílies d'origen estranger. Recurs A5 

 

3. Educació per la pau 
 

 Actuacions 

Centre 

Reforçar el treball en equip entre el professorat com un model 
de convivència. Recurs C4 

https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark%3Did.930k7luyxayc
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark%3Did.to00i398e3j2
https://docs.google.com/document/d/19UOKG0DDq35X8jifr9mdDEsfhGqhz-o1h8QUxiDUewU/edit#bookmark%3Did.pcdedu5mo18
https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark%3Did.d4eoloz1k25p
https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark%3Did.3lc2nwcrzfj
https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark%3Did.z5h6engm5i2q
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark%3Dkix.u1wwymxgdmd4
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Entorn Col•laborar en l'elaboració i desenvolupament de projectes 

solidaris i cooperatius amb altres centres de l'entorn. Recurs B2 

 

 

4. Educació socioemocional 
 

 Actuacions 
Entorn Participar en projectes i activitats públiques, conjuntament amb 

altres centres, que desenvolupin la capacitat de comunicació 
de l'alumnat com un element d’interrelació. Recurs C3 

 

5. Educar en el respecte 
 

 Actuacions 
Entorn Intercanviar experiències i estratègies al voltant del respecte a 

l'entorn natural, social i cultural. Recurs B3 

 

6. Educar en la gestió positiva dels conflictes 
 

 Actuacions 
Centre Programar accions preventives establertes en els protocols per 

a la millora de la convivència elaborats pel Departament 
d'Educació. Recurs C2 
 

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

 

7. Educar en l'esforç i la responsabilitat 
 

 Actuacions 
Aula Promoure els valors i la responsabilitat envers l'entorn, 

mitjançant el reciclatge. 
 

Entorn Col·laborar en l'elaboració i desenvolupament de projectes 
solidaris i compromís cívic amb altres centres de l'entorn. 
Recurs B1 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1vPqzpGhrTAhNzpvIu1kl26u5-_JatGHH0Bkrhrv4t1k/edit#bookmark%3Dkix.cbk062nfw7mk
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark%3Dkix.rpx5mw1jl6an
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark%3Dkix.k1x6x6u9fqcx
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark%3Dkix.k469ynd2vuce
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark%3Dkix.cdp3r2ypfm37
https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark%3Dkix.kf28j8ovma48
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8. 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 
 

Programar accions preventives establertes en el protocol de 
prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament i el 
ciberassetjament entre iguals. Recurs C2 

Aula Incloure a la programació de l'aula valors referits a la inclusió. 
 

 
  

https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark%3Dkix.inhqmkdicqqc
https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark%3Dkix.ojf6yknzb92o
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4.2. Resolució de conflictes 

Temes 
 

1 - Absentisme 

2 - Gestió i resolució positiva dels conflictes 
 

 
1. Absentisme 
 

 Actuacions 
Aula Fer un seguiment individualitzat dels alumnes que s'incorporen 

al centre després d'un període d'absentisme per garantir-ne al 
màxim la integració. Recurs D3 

Entorn Dur a terme un seguiment i una orientació molt pautada dels 
casos de risc d'absentisme en la transició entre les diferents 
etapes educatives (primària-secundària, secundària- 
ensenyaments post obligatoris o programes de formació i 
inserció). Recurs B2 

 

 

2. Gestió i resolució positiva dels conflictes 
 

 Actuacions 

Centre Seguir les instruccions establertes pel Departament d'Educació 
per fer arribar les bones pràctiques que el centre realitza i que 
se'n faci difusió. Recurs G1 
 

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

 
Aula Coordinar-se a nivell d'equip docent respecte a les actuacions i 

les estratègies a dur a terme a l'aula. Recurs I3 

Incloure en les reunions d'equip docent l'anàlisi de conflictes, 
les possibles causes i les propostes de millora. Recurs I1 

 

 
  

https://docs.google.com/document/d/1h87xKTO-TndQD6x9flDekPKGpAQAZ2Qi4UNk6l4T3Oc/edit#bookmark%3Dkix.ugma0h2fs5fv
https://docs.google.com/document/d/1NmzFSpFXE2mzPEObXcWSGoWEl8MfzGL6mF-gfEz6X8I/edit#bookmark%3Dkix.nzpt0ea7xgap
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark%3Dkix.h7nz4p8u0tpy
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark%3Dkix.hgc3t97idppt
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark%3Dkix.gfnbtkguu3uv
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark%3Dkix.jv6znckao4xt
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4.3. Organització de centre 

Temes 
 

1 - Acollida 

2 - Comunicació 

3 - Norma 

4 - Participació 
 

1. Acollida 
 

 Actuacions 
Centre Proporcionar a la comunitat escolar (especialment al personal 

d'atenció i serveis) pautes i estratègies d'atenció a les persones 
que arriben al centre. Recurs I2 

Aula Realitzar reunions de traspàs d'informació i d'anàlisi del grup- 
classe per a l'acompanyament dels professionals que 
intervindran per primer cop a l'aula. Recurs G2 

 

2. Comunicació 
 

 Actuacions 
Centre Incloure en la memòria anual la valoració de les actuacions 

realitzades per millorar els sistemes d'informació i comunicació 
del centre, elaborant, si escau, propostes de millora. Recurs H2 
 

Entorn Col·laborar amb l'administració local per promoure l'ús de la 
llengua catalana com a llengua de comunicació i cohesió 
social. Recurs C3 

 

 

3. Norma 
 

 Actuacions 
Entorn Donar a conèixer a les famílies les Normes d'organització i 

funcionament de centre (NOFC). Recurs A2 

Facilitar la participació de les famílies en l'elaboració i gestió de 
la norma (consell escolar, comissió de convivència, comissions 
mixtes de treball, etc.). Recurs A1 
 

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 

 

https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark%3Dkix.e0lqbm9pyo45
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark%3Dkix.7ne909bdrnoq
https://docs.google.com/document/d/18hI5K-8Kl4L0IMiPgGmf_CqoHbpZTZ6ekM97BeCQIO4/edit#bookmark%3Dkix.3udhumira7rs
https://docs.google.com/document/d/14QSI0jYh3Z-7MtUN5HOfdBtkKScchZnWDB6w3iEAF1I/edit#bookmark%3Dkix.iw9tryplei6p
https://docs.google.com/document/d/1nPDQEj6I7h4l0QcszeLh-W-C_6X6MRfhSoVRHbPou0E/edit#bookmark%3Dkix.zep6ixngvllg
https://docs.google.com/document/d/1nPDQEj6I7h4l0QcszeLh-W-C_6X6MRfhSoVRHbPou0E/edit#bookmark%3Dkix.hn84e4n5lz8g
https://docs.google.com/document/d/1nPDQEj6I7h4l0QcszeLh-W-C_6X6MRfhSoVRHbPou0E/edit#bookmark%3Dkix.oh4scctuhp9w
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4. Participació 
 

 Actuacions 
Entorn Donar a conèixer a les famílies i l'alumnat les associacions 

juvenils i entitats de lleure de l'entorn i orientar-los per facilitar 
la seva participació. Recurs D3 
 

Promoure la participació del centre en el Consell escolar 
municipal. Recurs C4 

https://docs.google.com/document/d/1HdZ6FP86phGs9Ywp49dBIlMQucL_nSaYuJMBlIIzPRw/edit#bookmark%3Dkix.dxre8wgk7y1l
https://docs.google.com/document/d/1HdZ6FP86phGs9Ywp49dBIlMQucL_nSaYuJMBlIIzPRw/edit#bookmark%3Dkix.q3sg9mbxpis8
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5-  PLANIFICACIÓ 

  

Temes Actuacions Recursos Respons Temporització 

Absentisme 

 
Dur a terme un casos  per 
part de la Direcció del Centre. 
Recurs B2 

Comunicació amb les 
famílies afectades i 
entrevista personal amb 
ells, amb la presència de 
la treballadora social i la 
direcció del centre. 

 
Direcció i 

Treballadora 
social 

 

 
Mensual / 
Trimestral 

Absentisme 

Fer un seguiment 
individualitzat dels alumnes 
que s'incorporen al centre 
després d'un període 
d'absentisme per garantir-ne 
al màxim la integració.  
Recurs D3 

Concretar els Continguts 
Claus 
 
Dedicar 1 hora setmanal 
d'atenció a la diversitat 
(tutories individuals) 
 

 
Tutors/es i 

Mestres 
d'Educació 
Especial 

 
 

Anual 

https://docs.google.com/document/d/1NmzFSpFXE2mzPEObXcWSGoWEl8MfzGL6mF-gfEz6X8I/edit#bookmark%3Dkix.nzpt0ea7xgap
https://docs.google.com/document/d/1h87xKTO-TndQD6x9flDekPKGpAQAZ2Qi4UNk6l4T3Oc/edit#bookmark%3Dkix.ugma0h2fs5fv
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Temes Actuacions Recursos Respons Temporització 

Acollida 

Proporcionar a la comunitat 
escolar (especialment al 
personal d'atenció i serveis) 
pautes i estratègies d'atenció 
a les persones que arriben al 
centre. 
Recurs I2 

Aprofitar les reunions 
d’inici de curs amb les 
famílies per presentar 
les novetats del curs. 
 
 

 
 
Tutors/es, 
Direcció  

 

 
 
Setembre 

Acollida 

Realitzar reunions de traspàs 
d'informació i d'anàlisi del 
grup- classe per a 
l'acompanyament dels 
professionals que intervindran 
per primer cop a l'aula. 
Recurs G2 

Reunions entre tutors/es 
i mestres especialistes 
 
 
 
Document NESE 
elaborat per la CAD i 
omplert pels tutors/es de 
cada curs 

 
 
Tutors/es i 
Mestres 
d'Educació 
Especial 

 
 
 
Juny / 
Setembre 

 
 

Coeducació 

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

Graella de traspàs 
d’informació dels 
alumnes en el pas de la 
primària a la secundària. 
Els tutors/es de 6è la 
portaren plena abans de 
la trobada amb els 
professors/es de l’Institut 

 
 
Tutors/es de 
6è i Direcció 

 
 
Juny 

https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark%3Dkix.e0lqbm9pyo45
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark%3Dkix.7ne909bdrnoq
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.2qhi8adut09c
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Temes Actuacions Recursos Respons Temporització 

Coeducació 

Incloure activitats relacionades 
amb la coeducació en el pla 
d'acció tutorial.  
Recurs B6 

El Pla d'Acció Tutorial 
s’està elaborant.  

 
Equip docent 

i  
Direcció 

 

 
Anual 

Coeducació 

 
Programar actuacions 
específiques de sensibilització 
(claustres, reunions informatives, 
comissions mixtes, etc.) per 
compartir la necessitat de 
treballar la coeducació.  
Recurs A1 

En les reunions de 
treball del Claustre 
s'elaboren activitats 
que es porten a terme 
a les Tutories per tal 
de treballar la 
Coeducació. 
 
Es fomenta l'ús 
correcte del 
llenguatge no 
sexista 

 
 

Equip docent  
i 

Direcció 

 
 
 

Anualment 

 
 

Coeducació 

Recollir en el PEC la 
importància de la coeducació. 
Recurs B1 

En el PEC com en tots els 
documents de gestió i de 
comunicació interna i 
amb les famílies, es 
fomenta la importància de 
la coeducació en el 
nostre centre. 

 
 

Equip docent  
i 

Direcció 

 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.tp40mznftgbs
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.ffllw7ukoqeu
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.tddt2kbnjnho
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Temes Actuacions Recursos Respons Temporització 

Comunicació 

Col·laborar amb 
l'administració local per 
promoure l'ús de la llengua 
catalana com a llengua de 
comunicació i cohesió social. 
Recurs C3 

Cursos de català per 
adults que es 
realitzen a l'escola i 
són organitzats pel 
Consorci de 
Normalització 
Lingüística 
 
Ús del català com a 
llengua vehicular 
de l'Escola 

 
 

Comunitat 
Educativa 

 

 
Anualment 

Comunicació 

Incloure en la memòria anual la 
valoració de les actuacions 
realitzades per millorar els 
sistemes d'informació i 
comunicació del centre, 
elaborant, si escau, propostes de 
millora. Recurs H2 

Gsuite For Education  
Correu electrònic 
L'ús de l'agenda com 
a mitjà diari de 
comunicació Família- 
Escola 
 Web 
 Twitter 

 
 

Equip docent  
i 

Direcció 

 
 
 

Anualment 

https://docs.google.com/document/d/14QSI0jYh3Z-7MtUN5HOfdBtkKScchZnWDB6w3iEAF1I/edit#bookmark%3Dkix.iw9tryplei6p
https://docs.google.com/document/d/18hI5K-8Kl4L0IMiPgGmf_CqoHbpZTZ6ekM97BeCQIO4/edit#bookmark%3Dkix.3udhumira7rs
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Temes Actuacions Recursos Respons Temporització 

Educació 
Intercultural 

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

Estem elaborant i 
dissenyant el document on 
recollim el Pla d'Acció 
Tutorial. 

 
 

Equip docent  
i 

Direcció 

 
 
 

2019 – 20 
/ 2020 -21 

Educació 
Intercultural 

 
Impulsar tallers de 
llengua i socialització 
de famílies en l'entorn 
educatiu.  
Recurs A6 

Conjuntament  amb el 
Consorci de  Normalització  
Lingüística, l'escola  organitza 
cursos de  català, fora de  
l'horari escolar, per  tal de que 
les  famílies  nouvingudes 
puguin integrar-se més 
ràpidament 

 
 

Direcció  
i  

Consorci 
Normalització 

Lingüística 

 
 

Anual 

https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark%3Did.930k7luyxayc
https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark%3Did.d4eoloz1k25p
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Temes Actuacions Recursos Respons Temporització 

Educació 
Intercultural 

Organitzar 
conjuntament amb les 
AMPA activitats i 
jornades que 
fomentin la 
convivència i el 
coneixement mutu de 
les famílies atenent a 
la diversitat familiar. 
Recurs A2 
 

 
Activitat de la Tabor de les 
Cultures, organitzada per 
AFA de l'Escola 

 
 

AFA i Escola 

 
 

Anual 

Educació 
Intercultural 

 
Plantejar activitats 
escolars que 
permetin que 
l'alumnat d'altres 
orígens mostri els 
seus coneixements o 
habilitats.  
Recurs B9 

Aprofitem les diferents 
cultures  que poden haver 
a  l'aula, per plantejar  
activitats que ens  ajudin a 
entendre la  cultura dels  
companys i 
companyes de la 
classe. 
 

 
 

AFA  
i 

 Equip Docent 
 i  

Directiu 

 
 

A l’arribada a 
l’escola 

Educació 
intercultural 

Promoure actuacions 
d'acollida, 
acompanyament i 
suport a les famílies 
d'origen estranger. 
Recurs A5 

Les famílies nouvingudes 
tenen una entrevista 
personal amb la Direcció 
de l'escola on se'ls hi 
explica el funcionament, 
se'ls posa en Coneixement 
de la Carta de Compromís 
Educatiu, de Serveis que 
tenen en el barri.... També 
se'ls hi explica que a la 
pàgina web de l'escola 

 
 

 
Famílies,  

Equip Docent 
 i  

Direcció 

 
 

A l’arribada a 
l’escola 

https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark%3Did.3lc2nwcrzfj
https://docs.google.com/document/d/19UOKG0DDq35X8jifr9mdDEsfhGqhz-o1h8QUxiDUewU/edit#bookmark%3Did.pcdedu5mo18
https://docs.google.com/document/d/19UOKG0DDq35X8jifr9mdDEsfhGqhz-o1h8QUxiDUewU/edit#bookmark%3Did.pcdedu5mo18
https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark%3Did.z5h6engm5i2q
https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark%3Did.z5h6engm5i2q
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poden ampliar més els 
dubtes o conèixer una 
mica més l'escola. 
Informem a les famílies 
enllaç, de les famílies que 
han entrat noves en el seu 
grup-classe per tal de que 
les puguin ajudar en la 
seva integració a l’escola 
 
Informem a les famílies 
enllaç, de les famílies que 
han  entrat noves en el seu 
grup-classe per tal de que 
les puguin ajudar en la 
seva integració a l'escola. 
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Temes Actuacions Recursos Respons Temporització 

Educació 
per la Pau 

Col·laborar en l'elaboració i 
desenvolupament de 
projectes solidaris i 
cooperatius amb altres 
centres de l'entorn. Recurs 
B2 

Recollida d'Aliments per 
la 
ONG Avismon. 
 
Erasmus 

 
Equip docent 

i  
Direcció 

 

 
Anual 

Educació 
per la Pau 

Reforçar el treball en equip 
entre el professorat com un 
model de convivència. 
Recurs C4 

   

https://docs.google.com/document/d/1vPqzpGhrTAhNzpvIu1kl26u5-_JatGHH0Bkrhrv4t1k/edit#bookmark%3Dkix.cbk062nfw7mk
https://docs.google.com/document/d/1vPqzpGhrTAhNzpvIu1kl26u5-_JatGHH0Bkrhrv4t1k/edit#bookmark%3Dkix.cbk062nfw7mk
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark%3Dkix.u1wwymxgdmd4
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Temes Actuacions Recursos Respons Temporització 

Gestió i 
resolució 
positiva 

dels 
conflictes 

 
Seguir les instruccions 
establertes pel 
Departament d'Educació. 
Recurs G1 

Reunions d'Inici de Curs 
 
Reunions Famílies Enllaç 
 
Entrevistes Docents 
Famílies 
 
Entrevistes Direcció – 
Famílies 
 
Entrevistes Direcció - 
Serveis Externs – Famílies 
 
Reunions CAD 
 
Fer difusió de les NOFC i 
la Carta de Compromís 
Educatiu a les Famílies 

 
 
 

Equip Docent  
i 

Direcció 
i 

Famílies 

 

 
 

Anual 

Gestió i 
resolució 
positiva 

dels 
conflictes 

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

 
Reunions pedagògiques de 
Comunitat. 
 
Trobades de Nivell 
 
Claustres 
 
CAD 

 
Mestres de 

cada 
Comunitat  

 

 
 
 

Setmanalment 

https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark%3Dkix.h7nz4p8u0tpy
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark%3Dkix.gfnbtkguu3uv
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Gestió i 
resolució 
positiva 

dels 
conflictes 

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

Reunions pedagògiques 
d'intercanvi d'experiències 
i/o de propostes de 
pautes per la Resolució de 
Conflictes 

 
Equip Docent  

i 
Direcció 

 
 

Mensual 

Gestió i 
resolució 
positiva 

dels 
conflictes 

Incloure en les reunions 
d'equip docent l'anàlisi de 
conflictes, les possibles 
causes i les propostes de 
millora. 
 Recurs I1 

Reunions pedagògiques  
Assessorament de Serveis 
externs 

Equip Docent  
i 

Direcció 
i 

Serveis 
Externs 

 
 

Setmanal / 
Quinzenal 

https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark%3Dkix.hgc3t97idppt
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark%3Dkix.hgc3t97idppt
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark%3Dkix.jv6znckao4xt


 

40 
 

 

 

Temes Actuacions Recursos Respons Temporització 

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 

 L'Alumnat de l'escola 
participa en Activitats i 
Sortides que fomenten la 
relació amb altres centres 
(Dansa Ara, Cantània, 
Activitats esportives del 
PAE, Congrés Ciència, 
Fem una Peli, Petits 
Talents Científics...) 

 
 
 

Equip Docent  
i 

Alumnat 

 

 
 

Anualment 

https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark%3Dkix.rpx5mw1jl6an
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Temes Actuacions Recursos Respons Temporització 

Norma 

 

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

 
El document de 
benvinguda al Nou Curs hi 
ha extracte de les NOFC 
que les  famílies han de 
retornar signat conforme 
l'han llegit. 
 
Difusió de les NOFC a les 
Famílies via correu 
electrònic i publicació al 
Web del Centre 

 
 
 

Equip Docent  
i 

Direcció 
i  

Famílies 

 

 
 

Anual 

Norma 

Facilitar la participació 
de les famílies en 
l'elaboració i gestió de 
la norma (consell 
escolar, comissió de 
convivència, 
comissions mixtes de 
treball, etc.).  
Recurs A1 

Consells Escolars  
 
Trobades Mensuals amb 
l'AFA i Direcció I Servitabor 

 
 

Comunitat 
educativa 

 

 
 

Anual 

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 

Activitats organitzades per 
la 
Guàrdia Urbana i/o Mossos 
d’Esquadra destinades als 
infants 

 
Equip docent i 

Guàrdia 
Urbana o 
Mossos 

d’Esquadra 

 
 
 
 

Anual 

https://docs.google.com/document/d/1nPDQEj6I7h4l0QcszeLh-W-C_6X6MRfhSoVRHbPou0E/edit#bookmark%3Dkix.zep6ixngvllg
https://docs.google.com/document/d/1nPDQEj6I7h4l0QcszeLh-W-C_6X6MRfhSoVRHbPou0E/edit#bookmark%3Dkix.hn84e4n5lz8g
https://docs.google.com/document/d/1nPDQEj6I7h4l0QcszeLh-W-C_6X6MRfhSoVRHbPou0E/edit#bookmark%3Dkix.oh4scctuhp9w


 

 

 

 

 
  

Temes Actuacions Recursos Respons Temporització 

Educar en el 
Respecte 

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

L'alumnat de l'escola 
intercanvia experiències 
internament a través del 
Treball en Context,  
i amb l'Apadrinament 
Lector. 
 
Externament a 
través del Projecte 
Petits Talents 
Científics,  Fem 
una Peli,el Congrés 
de Ciència i Erasmus. 
 
Banc d’Aliments, Avismón, 
Campanya de donació de 
sang, Residències d’avis, 
Participació en el 
Prohectes Escoles + 
Sostenibles 
 

 
 
 

Equip Docent  
i 

Alumnat 

 

 
 

Anual 

https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark%3Dkix.k1x6x6u9fqcx
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Temes Actuacions Recursos Respons Temporització 

Participació  

 

Donar a conèixer a les 
famílies i l'alumnat les 
associacions juvenils i 
entitats de lleure de 
l'entorn i orientar-los per 
facilitar la seva 
participació.  
Recurs D3 

 A través del correu 
electrònic es fa difusió de 
les activitats proposades 
en el Barri (Biblioteca, 
Espai 210...) 
 
L'escola orienta a 
les Famílies que ho 
sol·liciten, sobre recursos, 
activitats... que es fan al 
Barri (Casal d'Infants, 
Biblioteca...) 

 
 
 

Direcció  
i  

Entitats del 
Barri 

 

 
 
 

Anualment 

Participació 

 
Promoure la 
participació del 
centre en el Consell 
escolar municipal. 
Recurs C4 

Dos membres del Consell 
Escolar de l'escola formen 
part del Consell escolar 
Municipal. Quan ens 
reunim en CEC, donem un 
espai a aquestes 2 
persones per tal de que 
transmetin la informació 

 
 
 

CEC  

 
 
 

Anualment 

https://docs.google.com/document/d/1HdZ6FP86phGs9Ywp49dBIlMQucL_nSaYuJMBlIIzPRw/edit#bookmark%3Dkix.dxre8wgk7y1l
https://docs.google.com/document/d/1HdZ6FP86phGs9Ywp49dBIlMQucL_nSaYuJMBlIIzPRw/edit#bookmark%3Dkix.q3sg9mbxpis8
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Temes Actuacions Recursos Respons 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 

 
Les accions 
preventives es 
duen a terme des 
de les Tutories 

 
Tutors 

 i  
Tutores 

 

 
 
 

Setmanal 

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 

 
Activitats que fomenten 
les relacions ajuda: 
dinàmiques de grup, 
tutories en gran grup i 
individuals, 
apadrinament, 
intercanvi 
d'experiències entre 
alumnat, racons i 
tallers de colors que 
permeten les relacions 
entre diferents edats 

 
 
 

Equip 
Docent 

 i  
Alumnat 

 
 
 

Anual 

Educar en 
l'esforç i la 

responsabilitat 

 

Promoure els valors i la 
responsabilitat envers l'entorn, 
mitjançant el reciclatge.  
 

Reciclatge setmanal de 
cada curs coordinat 
pels alumnes de sisè.  
 
Participació en el 
Projecte Escoles + 

Sostenibles 

 
Equip 

Docent i 
de 

Gestió 

 
 

Setmanal 

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark%3Dkix.k469ynd2vuce
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark%3Dkix.cdp3r2ypfm37
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Educar en 
l'esforç i la 

responsabilitat 

Col·laborar en l'elaboració i 
desenvolupament de projectes 
solidaris i compromís cívic amb 
altres centres de l'entorn. 
Recurs B1 

Cantada de Nadales 
Residències Avis i 
Avies 
Lectura de 
Poemes pels volts 
de St. Jordi a les 
Residències aviss i 
àvies 
 
Recollida d'Aliments 
 
Contacte amb 
Serveis Socials per 
donar el millor ajut 
a les Famílies 

 
 

Direcció  
i  

Equip 
Docent 

 
 

Anual 

https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark%3Dkix.kf28j8ovma48
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Temes Actuacions Recursos Respons 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 

 
Tenim presents els 
protocols i en cas de 
necessitar-ho, els 
portarem a terme 

 
 

Direcció 
i  

Equip Docent 

 

 
 

Anual 

Inclusió 

Programar accions 
preventives establertes en el 
protocol de prevenció, 
detecció i intervenció davant 
l'assetjament i el 
ciberassetjament entre 
iguals. 
Recurs C2 

Tutories Grupals i 
Individuals 
 
Activitats de Dinàmica 
de Grups 
 
Xerrades de la Guàrdia 
Urbana i dels Mossos 
d'Esquadra 

 
 

Direcció 
i  

Equip Docent 
i  

Alumnat 

 
 
 

Anual 

Inclusió 

Incloure a la programació de 
l’aula valors referits a la inclusió 

Tutoria individual i 
grupal 
Tothom a l’escola 
Portes Endins 
Activitat de la maleta 
inclusiva 
Tabor de les Cultures 

 
 
 

Comunitat 
Educativa 

 
 

Anual 

https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark%3Dkix.inhqmkdicqqc
https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark%3Dkix.ojf6yknzb92o
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  6- INDICADORS  
 
 

Objectiu específic Indicadors 

1.1. Continuar afavorint i potenciant 
la participació de les famílies en les 
activitats desenvolupades al centre. 
 

Nombre d'activitats 
 desenvolupades al centre  
per afavorir i potenciar la  
participació de les famílies. 

1.2. Establir canals de comunicació 
efectius entre famílies, alumnes, 
professors i personal del PAS 
desenvolupant i utilitzant 
instruments eficaços per aquesta 
comunicació. 
 

Relació de canals de  
comunicació entre els diferents  
agents de la comunitat educativa. 

2.1 Potenciar les competències 
socioemocionals. 

 Inclusió en el Pla d'acció tutorial  
d'actuacions per desenvolupar les  
competències socioemocionals de 
l'alumnat 
 

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 (consell d'infants,  
tutoria individual, tutoria compartida, 
etc.) 
 

2.3 Educar infants i joves en el 
desenvolupament d'uns valors 

Relació d'actuacions orientades 
a l'educació en valors 
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instrumentals (respecte, esforc, 
responsabilitat, etc.) que els permetin 
formar-se com a futurs ciutadans 
responsables i compromesos. 
 

 

 Relació d'actuacions que 
promouen l'ajuda entre iguals en el 
centre 

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

Existència i difusió de protocols 
d'acollida de qualsevol membre de 
la comunitat escolar (alumnat, 
famílies, professorat, PAS, etc.) 
 
Relació d'activitats en el marc de 
l'acció tutorial per a l'acollida del 
nou alumnat (activitats de 
presentació del centre, alumnes 
padrins, activitats inter-etapes, etc.) 
  

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

Relació d'estratègies 
metodològiques a l'aula que 
afavoreixen la interrelació de 
l'alumnat. 
 

Relació d'accions orientades a 
fomentar el coneixement mutu. 
 

Relació d'accions per visibilitzar les 
diferents cultures existents al 
centre. 
 
Existència d'un discurs no 
estereotipat per raons de gènere, 
origen o altres condicions personals 
i/o socials 
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Existència d'unes pautes d'ús de 
llenguatge inclusiu que donin el 
mateix protagonisme a tot l'alumnat 
 

 
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 

5.1. Sensibilitzar les persones perquè 
siguin capaces d’informar-se, entendre i 
analitzar críticament situacions de 
conflictes social, de violència i de pau. 

Incorporació en les programacions 
els continguts sobre els drets 
humans i la comprensió crítica del 
món. 

5.2. Estructurar la 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 
 

 
5.3. Potenciar la participació de tots els 
sectors de la comunitat escolar com a 
element bàsic per garantir la 
convivència i el clima escolar. 

 
Existència de coordinació periòdica 
de l’equip directiu i l’AFA.   
 

Grau de participació de les famílies 
en les comissions de centre. 
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