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Na Montserrat Valero López, com a Presidenta del Consell Escolar de l’Escola Soler  
de Vilardell.  
 
 
CERTIFICA:  
 
 
Que en data 27 de gener de 2020 ha quedat aprovat el Projecte de Convivència del 
centre.  
 
I per a que consti signa.  
 
 
 
 
 
Montserrat Valero López  
Directora  
 
 
Sant Celoni a 27 de gener de 2020  
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PCONV 2. INFORME GLOBAL 

 
1- DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ 

 

 
DADES DEL CENTRE 

Codi: 08065305 
Nom: Soler de Vilardell 
Titularitat: Públic 
Adreça: pça. de Muriel Casals, 1 
Telèfon: 938672439 
Adreça Electrònica: a8065305@xtec.cat 

 
CONTEXTUALITZACIÓ 

L'escola Soler de Vilardell és una escola pública d'infantil i primària d'una 
línia, situada a Sant Celoni. 

Prioritzem els valors del respecte, la confiança, la il·lusió, la voluntat, l'esforç, 
la responsabilitat, el compromís, la constància, la participació, la cooperació i 
la creativitat perquè la nostra missió és la d'educar i formar nois i noies 
perquè esdevinguin persones responsables, solidàries, respectuoses amb 
els altres i amb l'entorn, i competents en les habilitats socials i personals que 
els permetin incorporar-se en una societat multicultural i dinàmica, i integrar-
se en un procés de formació al llarg de tota la vida.  

La nostra visió és la de seguir sent una escola participativa, inclusiva, 
acollidora, motivadora, creativa, que ensenya a pensar i educa a persones 
autònomes, competents i felices. Per nosaltres els alumnes són els 
protagonistes del seu procés d'aprenentatge, per això la línia metodològica 
del centre es basa en els projectes i els racons de treball, els escenaris (a 
infantil), les matemàtiques manipulatives i el treball cooperatiu, utilitzant les 
TAC per fomentar la innovació de metodologies educatives que ajudin a 
desenvolupar les diferents competències.  

Per afavorir la comunicació amb la comunitat educativa s'actualitza 
constantment la pàgina web. 

 
 
 

  2-  DIAGNOSI- RESULTATS  
 
Absentisme 
 

Punts molt forts 

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

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

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

mailto:a8065305@xtec.cat
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-Disposem de mecanismes àgils i eficaços per a la detecció i registre de les faltes 
d'assistència a classe. 
 

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

-Impliquem les famílies per evitar situacions d'absentisme. 

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

-Preveiem activitats d'acollida i adaptació per a l'alumnat que s'incorpora després d'un 
període d'absentisme. 
 

-Recollim en les NOFC una normativa clara i eficient referent a l'abordatge integral de 
l'absentisme. 
 

-Sensibilitzem el claustre en la importància d'intervenir amb rapidesa i de forma 
coordinada davant situacions d'absentisme. 
 

-Treballem la prevenció de l'absentisme. 

 

Punts forts 

-Afavorim un procés d'autoaprenentatge en relació amb l'absentisme. 

-Avaluem les mesures i actuacions realitzades en el centre per fer front als casos 
d'absentisme i ho recollim en la memòria anual del centre. 
 

-Disposem d'estratègies concretes per implicar l'alumnat en la lluita contra l'absentisme. 
 

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

-Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i pràctiques sobre la 
gestió i el tractament dels casos d'absentisme. 
 

-Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions concretes per 
combatre l'absentisme. 
 

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

-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. 

 

Acollida 
 

Punts molt forts 

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

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

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

-Disposem 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 l'alumnat. 
 

-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. 
 

-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. 
 

-Preveiem una imatge acollidora del centre. 
 
-Recollim la importància de l'acollida en els documents del centre. Tenim mecanismes 
específics per acollir l'alumnat nouvingut. 
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-Tenim sistematitzats els processos d'acollida per a tot l'alumnat, les seves famílies i per 
a la resta de la comunitat escolar (professorat, PAS, altres professionals d'intervenció 
puntual al centre) tant si s'hi incorporen a l'inici com un cop començat el curs. 

 

Punts forts 

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

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

-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.). 
 

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

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

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

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

 

Punts febles 

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

 

Coeducació 
 

Punts molt forts 

-Garantim un ús no sexista dels espais del centre. 

-Sensibilitzem el claustre sobre la importància d'una acció educativa que potenciï la 
igualtat d'oportunitats entre nois i noies. 
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Punts forts 
 

-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. 
 

-Formem la comunitat escolar en coeducació, en la prevenció de la violència masclista o 
per raons d'identitat de gènere, expressió de gènere o orientació afectivosexual. 
 

-Incorporem l'enfocament coeducatiu als continguts curriculars. 

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

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

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

-Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus fills i filles en la 
coeducació i en la prevenció de la violència masclista o per motius d'orientació 
afectivosexual, identitat de gènere i expressió de gènere. 
 

-Implementem els protocols per a la millora de la convivència elaborats pel Departament 
d'Educació. 

 

Punts febles 

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

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

-Disposem d'una estructura organitzativa que afavoreix el treball de la coeducació en el 
centre. 
 

-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. 
 

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

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

-Recollim i divulguem les bones pràctiques realitzades en coeducació. 

 

Comunicació 
 

Punts molt forts 

-Aprofitem els recursos de l'entorn. 

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

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

-Disposem d'espais i canals de comunicació amb altres centres per intercanviar 
experiències i pràctiques. 
 

-Disposem d'espais i canals de comunicació amb les administracions locals. 
 

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

-Disposem d'estratègies i mesures per projectar una imatge positiva del centre. 
 

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

-Disposem de sistemes d'informació i comunicació digitals. 

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

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

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

-Potenciem les xarxes de suport entre iguals per facilitar la comunicació. Recollim en els 
documents de centre la política educativa del centre. 
 
-Sensibilitzem el claustre sobre la importància dels processos comunicatius en el centre 
educatiu. 
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Punts forts 

-Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn la comunicació dins 
del Pla de Formació de centre. 
 

-Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de la comunicació. 

 

Punts febles 

-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. 

 

Conflictes greus 
 

Punts molt forts 

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

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

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

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

-Impliquem les famílies en la gestió i resolució dels conflictes greus amb l'alumnat. 
 

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

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

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

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

-Treballem amb l'alumnat la prevenció i la gestió positiva dels conflictes a l'aula. 
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Punts forts 
 

-Analitzem i fem un seguiment dels casos de conflictes greus per facilitar un procés 
d'autoaprenentatge en el centre. 
 

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

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

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

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

-Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió i resolució de casos de 
conflictes greus. 

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

 

Punts febles 

-Avaluem les mesures i actuacions realitzades en el centre per fer front als casos de 
conflictes greus i ho recollim en la memòria anual del centre. 
 

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

-Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l'entorn escolar per 
promoure accions que facilitin la convivència. 

 

Educació intercultural 
 

Punts molt forts 

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

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

 

Punts forts 

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

-Establim propostes d'actuacions específiques a l'alumnat per conèixer i respectar la 
diversitat social i cultural i per promoure les relacions interpersonals. 
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-Formem el professorat per a l'adquisició de la competència intercultural. 

-Gestionem la diversitat de creences i manifestacions culturals de l'alumnat i les seves 
famílies. 
 

-Plantegem el currículum de les diferents àrees i matèries des d'una perspectiva 
intercultural. 
 

-Potenciem des de l'acció tutorial el reconeixement a la diferència i la diversitat cultural. 
 

-Recollim l'educació intercultural en els documents del centre. 

-Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus fills en el valor de 
la interculturalitat. 

 

Punts febles 

-Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació intercultural i ho recollim en la 
memòria anual del centre. 
 

-Coneixem i participem en xarxes de centres que promouen els valors de l'educació 
intercultural. 
 

-Ens coordinem amb les entitats de l'entorn del centre per promoure l'educació 
intercultural. 
 

-Participem en programes socioeducatius de l'entorn. 

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

 

Educació per la pau 
 

Punts molt forts 

-Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació per a la pau i els drets 
humans en els processos educatius. 

  

Punts forts 

-Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i actuacions per 
educar en la pau i els drets humans. 
 

-Establim propostes d'actuació específiques per fomentar l'educació per la pau i els drets 
humans entre l'alumnat. 
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-Estimulem el compromís personal de l'alumnat en els valors de l'educació per la pau. 
 

-Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn la cultura de la pau i 
el coneixement dels drets humans. 
 

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

-Recollim en els documents de centre el valor de l'educació per la pau. 

-Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus fills en la pau i el 
respecte als drets humans. 
 

-Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen els valors convivencials. 

 

Punts febles 

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

-Coneixem i participem en xarxes de centres que fomentin la cultura de la pau i el 
respecte als drets humans. 
 

-Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies a través de l'acció tutorial en 
l'educació per la pau. 
 

-Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions concretes per 
fomentar la cultura de la pau i el respecte als drets humans entre l'alumnat. 
 

-Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l'entorn escolar per 
promoure l'educació per la pau. 
 

-Incorporem continguts d'educació per la pau en el currículum de les diverses àrees. 
 

-Recollim i difonem les bones pràctiques i els recursos utilitzats per promoure la cultura 
de la pau i els drets humans. 

 

Estructura i gestió de recursos 
 

Punts molt forts 

-Apliquem criteris pedagògics en la confecció d'horaris que facilitin un bon clima de 
centre. 
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-Compartim, entre els docents, estratègies d'organització. 

-Disposem d'espais de comunicació a l'aula que afavoreixen al màxim una relació 
positiva. 
 

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

-Fem partícip l'alumnat en la gestió i funcionament de l'aula. 

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

-Fomentem un lideratge positiu del professorat. Formem part d'alguna xarxa educativa 
amb l'entorn. 
 
-Organitzem els espais per afavorir un bon clima de centre. Organitzem l'aula en funció 
de l'alumnat. 
 
-Potenciem espais i mecanismes de coordinació dels recursos humans. 

-Recollim en els documents del centre estratègies organitzatives que afavoreixin el clima 
de centre. 
 

-Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'estructura i la gestió dels recursos pel 
bon clima del centre. 
 

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

 

Punts forts 

-Alineem els nostres objectius i actuacions amb els dels projectes comunitaris existents 
en l'entorn. 
 

-Avaluem la repercussió en el clima de centre de l'organització i gestió de centre i ho 
recollim en la memòria anual del centre. 
 

-Formem la comunitat escolar en organització i gestió de centre. Impliquem la família en 
el funcionament de l'aula. 
 
-Impliquem les famílies en el funcionament i gestió del centre i en els projectes educatius 
comunitaris. 
 

-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. 
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-Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de l'organització i gestió 
dels recursos. 
 

-Tenim un mapa de recursos de la zona educativa de l'entorn, difonem i orientem el seu 
ús. 

 

Gestió i resolució positiva dels conflictes 
 

Punts molt forts 

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

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

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

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

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

-Intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte. 

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

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

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

 

Punts forts 

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

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

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

-Incorporem la gestió positiva dels conflictes en els documents del centre.
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-Recollim en les NOFC com gestionar i resoldre els conflictes de manera positiva. 
 

-Utilitzem la mediació per a la gestió positiva dels conflictes. 

 

Punts febles 

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

-Disposem d'un servei de mediació escolar. 

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

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

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

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

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

 

Educació socioemocional 
 

Punts molt forts 

-Potenciem la competència comunicativa de l'alumnat. 

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

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

 

Punts forts 

-Impliquem les famílies en la valoració de la comunicació com a eina per a la millora de 
les relacions intrapersonals i interpersonals. 
 

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



 

16  

 

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

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

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

-Promovem accions i estratègies per fomentar l'educació socioemocional i la 
comunicació entre els membres de la comunitat escolar. 
 

-Recollim en els documents de centre la necessitat de treballar els valors de l'educació 
socioemocional. 
 

-Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar socioemocionalment. 

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

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

 

Punts febles 

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

-Coneixem i participem en xarxes de centres que treballin els programa d'educació 
emocional i competència social. 
 

-Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en l'educació 
socioemocional. 
 

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

-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. 
 

-Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de l'educació 
socioemocional. 
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Norma 
 

Punts molt forts 
 

-Donem responsabilitat a l'alumnat en el compliment de la norma. Eduquem en el sentit 
de la norma. 
 
-Elaborar les normes d'aula amb l'alumnat. 

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

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

-Tenim normes d'aula clares i concretes. 

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

-Valorem i revisem periòdicament les normes d'aula. 

 

Punts forts 

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

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

-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). 
 

-Formem la comunitat escolar en organització i gestió de centres en relació amb el clima 
escolar. 
 

-Impliquem les famílies en l'elaboració, gestió i difusió de la norma. 
 
-Preveiem espais de seguiment i valoració del funcionament de les normes. 
 

-Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de les normes de 
convivència. 

 

Punts febles 

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



 

18  

 

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

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

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

 

Educar en el respecte 
 

Punts molt forts 

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

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

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

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

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

-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. 
 

-Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen el respecte entre l'alumnat. 

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

 
Punts forts 

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

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

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

-Promovem accions que potenciïn el coneixement i el respecte envers l'entorn. 
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-Recollim el valor del respecte en els documents del centre. 

-Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus fills en el 
respecte. 
 

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

 

Punts febles 

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

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

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

-Ens coordinem amb les entitats de l'entorn per promoure el respecte. Participem en 
xarxes de centres que promouen el valor del respecte. 
 
-Recollim i difonem les bones pràctiques i els recursos utilitzats per promoure el respecte 
en la comunitat escolar. 

 

Participació 
 

Punts molt forts 

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

-Potenciem la coresponsabilitat i la participació de tots els membres de la comunitat 
escolar. 
 

-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. 
 

-Recollim en els documents de centre els canals i les formes de participació 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. 
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-Utilitzem metodologies que fomentin la participació de l'alumnat. 

 

Punts forts 

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

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

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

-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. 
 

-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. 
 

-Promovem les xarxes de centre. 

 

Punts febles 

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

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

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

 

Educar en la gestió positiva dels conflictes 
 

Punts molt forts 

-Sensibilitzem el claustre en la necessitat d'educar en la gestió positiva dels conflictes. 
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Punts forts 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Punts febles 

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

-Avaluem el funcionament dels processos d'educar en la gestió positiva dels conflictes i 
del servei de mediació i ho recollim en la memòria anual del centre. 
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-Disposem d'estratègies concretes per a implicar les famílies en l'educació en la gestió 
positiva dels conflictes en l'àmbit de l'aula. 
 

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

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

-Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions concretes per 
fomentar l'educació en la gestió positiva dels conflictes i la cultura de la mediació. 
 

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

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

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

 

Punts molt febles 

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

 

Educar en l'esforç i la responsabilitat 
 

Punts molt forts 

-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. 

 

Punts forts 

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

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

-Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en l'educació en l’esforç i la 
responsabilitat. 
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-Establim propostes d'actuació específiques per fomentar el valor de l’esforç, la 
responsabilitat i el compromís cívic. 
 

-Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn l’esforç i la 
responsabilitat. 
 

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

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

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

 

Punts febles 

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

-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. 
 

-Ens coordinem amb les entitats de l'entorn del centre per promoure l’esforç, la 
responsabilitat i el compromís cívic. 
 

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

-Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant del valor de l’esforç i la 
responsabilitat. 

 

Inclusió 
 

Punts molt forts 

-Desenvolupem un currículum inclusiu. 

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

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

-Recollim en els documents del centre els valors de l'escola inclusiva i les estratègies 
que facilitin la seva consecució. 
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-Sensibilitzem el claustre sobre la necessitat de treballar per una escola inclusiva que 
doni resposta a la diversitat de tot l'alumnat. 
 

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

-Valorem i integrem tots els membres de la comunitat. 

 

Punts forts 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  3-  OBJECTIUS  
 

1. Assegurar i garantir la 
participació, la implicació i el 
compromís de tota la 
comunitat escolar. 

1.4 Constituir i dinamitzar la comissió de convivència. 

1.5 Incrementar la formació de la comunitat escolar en 
relació amb la convivència. 

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. 

 

2.4 Potenciar la competència social i ciutadana de 
l'alumnat. 

 

2.5 Educar en el valor de la norma i potenciar la 
participació de l'alumnat en la seva elaboració. 

3. Potenciar l'equitat i el 

respecte a la diversitat de 

l'alumnat en un marc de 

valors compartits. 

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

3.4 Potenciar l'educació intercultural. 

3.5 Prevenir l'absentisme i facilitar la reincorporació de 
l'alumnat absentista 

 

3.6 Promoure la participació de l'alumnat en les 
activitats complementàries, extraescolars i de lleure 
educatiu de l'entorn. 

4. Fomentar la mediació 

escolar i la cultura del diàleg 

com a eina bàsica en la gestió 

del conflicte. 

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

 

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

 
 

  4-  ACTUACIONS PREVISTES  

 
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 
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     Coeducació 
 Actuacions 

Centre Determinar el grau d'impacte de la resolució de situacions de 
conflicte vinculades a comportaments i actituds de caràcter 
sexista i d'identitat de gènere, expressió de gènere o orientació 
afectivosexual en la millora del clima de convivència del centre. 
Recurs J2 

 

Establir propostes d'actuacions específiques per tractar 
situacions de conflicte de caràcter sexista u homòfob. Recurs 
E6 

 

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

 

Generar espais que facilitin el suport entre iguals. Recurs E3 

Impulsar la implementació de programes que promoguin la 
igualtat de gènere. Recurs E2 

 

Promoure la gestió positiva de situacions de conflicte vinculades 
a comportaments i actituds de caràcter sexista, d'identitat de 
gènere, expressió de gènere o orientació afectivosexual. Recurs 
E1 

 

Promoure nous models de relació igualitaris entre dones i 
homes. Recurs E4 

 

Realitzar, per part del referent de coeducació del Consell 
Escolar, un informe valoratiu de les actuacions realitzades en 
aquest àmbit, elaborant, si escau, propostes de millora, i 
incloure'l en la memòria anual. Recurs J3 

 

Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la 
comunitat escolar sobre les mesures i actuacions del centre en 
l'àmbit de la coeducació. Recurs J1 

 

Recollir les incidències i conflictes de caràcter de sexe, 
d'identitat o expressió de gènere, o orientació afectivosexual. 
Recurs E5 

 

Seguir els protocols establerts pel Departament d'Ensenyament 
per fer arribar les bones pràctiques que el centre realitza i que 
se'n faci difusió. Recurs I1 

 

Crear una comissió de coeducació. Recurs C2 

Incorporar en el Consell Escolar el referent de coeducació per 
impulsar mesures educatives a favor de la igualtat i contra la 
violència envers la dona. Recurs C1 

https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.fvutk4dce9r6
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.7nffdye1y2sq
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.7nffdye1y2sq
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.2qhi8adut09c
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.os7gl8heoujr
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.3bmdo4q6du2f
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.n4j3ns4ib86q
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.n4j3ns4ib86q
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.4c38cecpun0b
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.7yqlm0ojjdnb
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.g4ppul47lelj
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.aba0abee12v5
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.6omfdr94hlui
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.fx1esms3i6ie
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.diq2fj9vqoiz
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Aula Establir les mesures necessàries i els compromisos entre 

família i tutor del centre en els continguts específics addicionals 
de la carta de compromís educatiu per a garantir el respecte a la 
diferència i a l'orientació sexual. Recurs D2 

 

Utilitzar l'espai igualtat de gènere dins del web Família i Escola. 
Junts X l'Educació. Recurs D3 

Entorn Col•laborar amb l'administració local en l'elaboració de 

projectes d'àmbit comunitari (projecte de convivència, educació 
en valors, etc.). Recurs C5 

Col•laborar amb les entitats de l'entorn per promoure accions 

que afavoreixin la igualtat de gènere. Recurs D1 

Col•laborar en l'elaboració i desenvolupament de projectes que 

fomentin la igualtat d'oportunitats, el respecte a la diferència i la 
prevenció de la violència masclista i per motius d'orientació 
afectivosexual, identitat de gènere i expressió de gènere. 
Recurs B1 

Impulsar amb l'administració local el desenvolupament 
d'activitats lúdiques, culturals i esportives que tinguin una 
dimensió educativa a favor de la coeducació i de la prevenció de 
la violència masclista. Recurs C1 

 

Promoure amb l'administració local la participació de tot 
l'alumnat en el teixit educatiu de l'entorn. Recurs C2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1Ec1iIbHNHSEWr_xclW0z9do2znD8pWL15GV53YRRQVI/edit#bookmark%3Did.bofqk7mxpqim
https://docs.google.com/document/d/1Ec1iIbHNHSEWr_xclW0z9do2znD8pWL15GV53YRRQVI/edit#bookmark%3Did.y38h7m8jbuld
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark%3Did.711ub14dkn35
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark%3Did.wyhhi3kpqsdw
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark%3Did.i7k9kbxvqakl
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark%3Did.e3txcy9rdgv8
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark%3Did.3ojura6noumq
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Educació intercultural 
 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 F1 

 

Aportar les experiències, en l'àmbit de l'educació intercultural, 
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, etc. Recurs F2 

 

Incloure en la memòria anual la valoració de les actuacions 
realitzades per promoure l'educació intercultural, elaborant, si 
escau, propostes de millora. Recurs G2 

 

Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la 
comunitat escolar sobre les mesures i actuacions destinades a 
fomentar l'educació intercultural. Recurs G1 

 

Utilitzar canals de comunicació per compartir amb la comunitat 
escolar les experiències que es duen a terme en el centre. 
Recurs F3 

Entorn Intercanviar experiències i estratègies al voltant de l'educació 
intercultural. Recurs B2 

Oferir les instal•lacions del centre educatiu per a activitats 

culturals, esportives i de lleure adreçades a la comunitat. Recurs 
C2 

Organitzar sortides per conèixer la realitat del territori a partir de 
la coneixença d'entitats i institucions de grups socioculturals 
diversos. Recurs C6 

 

Promoure i acompanyar la participació de tots els alumnes en 
les diferents entitats de l'entorn de tipus cultural, esportiu, de 
lleure, voluntariat, etc. Recurs C3 

 

Promoure, amb l'administració local, la participació de tot 
l'alumnat en el teixit educatiu de l'entorn. Recurs D4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark%3Did.x6m31kfn5uhc
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark%3Did.olczgikj3fne
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark%3Did.8c9zcy4t9ydu
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark%3Did.readtmbn525y
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark%3Did.mxx0x8ajkzgi
https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark%3Did.nattyd714p8l
https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark%3Did.niys29kre2p0
https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark%3Did.niys29kre2p0
https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark%3Did.kic2ltr3w32c
https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark%3Did.66jsqy794lri
https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark%3Did.hq3dmzsx08p1


 

30  

 

Educació per la pau 
 

 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 F2 

 

Aportar les experiències realitzades en el centre al voltant de la 
cultura de la pau als centres de la xarxa (seminaris de traspàs 
primària-secundària, reunions amb altres centres de l'entorn, 
espais virtuals, etc.). Recurs F1 

 

Incloure en la memòria anual la valoració de les actuacions 
realitzades per promoure l'educació per la pau, elaborant, si 
escau, propostes de millora. Recurs G2 

 

Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la 
comunitat escolar sobre les mesures i actuacions destinades a 
fomentar l'educació per la pau en el centre. Recurs G1 

Aula Avaluar les activitats d'educació per la pau per fer seguiment de 
resultats i impactes. Recurs C4 

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

 

Planificar i seqüenciar els continguts de l'educació per a la pau i 
sobre els drets humans a les diferents àrees curriculars. Recurs 
C1 

 

Utilitzar els recursos i orientacions que ofereix el web Família i 
Escola. Junts x l'Educació referents al seguiment i 
acompanyament escolar i l'educació en valors dels fills, i 
orientar-ne l'ús. Recurs E2 

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

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

Participar en xarxes de centres, tant a escala local com global, 
que treballin la cultura de la pau i intercanviar-ne experiències. 
Recurs B1 

 

Promoure i valorar la participació i implicació de l'alumnat en les 
diferents entitats locals, culturals, esportives i cíviques. Recurs 
D1 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark%3Dkix.aynttz3qccep
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark%3Dkix.7ou9ontctcrn
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark%3Dkix.iauymdjr2u0f
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark%3Dkix.jho52dnrlac0
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark%3Dkix.6bwqrad0675l
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark%3Dkix.gun3x3ecog3
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark%3Dkix.sgckmqvzvhr1
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark%3Dkix.sgckmqvzvhr1
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark%3Dkix.3avnlkhfummo
https://docs.google.com/document/d/1vPqzpGhrTAhNzpvIu1kl26u5-_JatGHH0Bkrhrv4t1k/edit#bookmark%3Dkix.cbk062nfw7mk
https://docs.google.com/document/d/1vPqzpGhrTAhNzpvIu1kl26u5-_JatGHH0Bkrhrv4t1k/edit#bookmark%3Dkix.khcjljuxyfls
https://docs.google.com/document/d/1vPqzpGhrTAhNzpvIu1kl26u5-_JatGHH0Bkrhrv4t1k/edit#bookmark%3Dkix.q628ixuhxj8p
https://docs.google.com/document/d/1vPqzpGhrTAhNzpvIu1kl26u5-_JatGHH0Bkrhrv4t1k/edit#bookmark%3Dkix.q628ixuhxj8p
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Educació socioemocional 
 

 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 

 

Aportar les experiències que es duen a terme en el centre als 
seminaris de traspàs primària-secundària, reunions amb altres 
centres de l'entorn. Recurs G2 

 

Incloure en la memòria anual la valoració de les actuacions 
realitzades per promoure l'educació socioemocional, elaborant, 
si escau, propostes de millora. Recurs H2 

 

Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la 
comunitat escolar sobre les mesures i actuacions destinades a 
fomentar l'educació socioemocional en el centre. Recurs H1 

Aula Utilitzar els recursos i orientacions que ofereix el web Família i 
Escola. Junts x l'Educació referents al seguiment i 
acompanyament escolar i l'educació en valors dels fills, i 
orientar-ne l'ús. Recurs F2 

Entorn Coordinar-se amb les biblioteques municipals per potenciar les 
capacitats comunicatives (gust per la lectura, etc.) i el respecte 
per la diversitat lingüística (per exemple, l'activitat "conta 
contes"). Recurs E3 

 

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 

 

Promoure i valorar la participació i implicació de l'alumnat en les 
diferents entitats locals, culturals, esportives i cíviques. Recurs 
E1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1uiwpKCxlbsPz-Qssj6iRMaoE85FUQ07ZGSY8vqfN1jM/edit#bookmark%3Dkix.heje9ujobbye
https://docs.google.com/document/d/1uiwpKCxlbsPz-Qssj6iRMaoE85FUQ07ZGSY8vqfN1jM/edit#bookmark%3Dkix.qu6vdc9rijha
https://docs.google.com/document/d/1uiwpKCxlbsPz-Qssj6iRMaoE85FUQ07ZGSY8vqfN1jM/edit#bookmark%3Dkix.g5a9zmps6859
https://docs.google.com/document/d/1uiwpKCxlbsPz-Qssj6iRMaoE85FUQ07ZGSY8vqfN1jM/edit#bookmark%3Dkix.md8tezvn0q8p
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark%3Dkix.t4vxvawcypfn
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark%3Dkix.f3e8grvwvo1s
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark%3Dkix.rpx5mw1jl6an
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark%3Dkix.8zztsvci35x1
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark%3Dkix.8zztsvci35x1
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Educar en el respecte 

 

 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 H1 

 

Aportar les experiències realitzades en el centre al voltant del 
respecte, especialment al professorat, als centres de la xarxa 
(seminaris de traspàs primària-secundària, reunions amb altres 
centres de l'entorn, espais virtuals, etc.). Recurs H2 

 

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 

 

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 Utilitzar els recursos i orientacions que ofereix el web Família i 
Escola. Junts x l'Educació referents a l'educació en valors dels 
fills, i orientar-ne l'ús. Recurs H1 

Entorn Desenvolupar actuacions que propiciïn el respecte i el bon ús 
dels espais públics al voltant dels centres escolars (campanyes 
locals de recollida de deixalles, manteniment de jardins, 
apadrinament d'escultures, etc.). Recurs C4 

 

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

Obrir els centres a les entitats de l'entorn perquè donin a 
conèixer a l'alumnat i les famílies les seves propostes d'acció 
educativa. Recurs D1 

 

Promoure amb l'administració local la participació de l'alumnat 
en el teixit educatiu del territori. Recurs C1 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark%3Dkix.x44o6j661v2g
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark%3Dkix.9yuza6tgk0gl
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark%3Dkix.bd4m586uqzk0
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark%3Dkix.qhm9mtj7zx55
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark%3Dkix.7wd7x9h3k2rn
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark%3Dkix.xl3zazhqv53k
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark%3Dkix.k1x6x6u9fqcx
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark%3Dkix.5pxihzckkvcj
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark%3Dkix.zat9f3n1tgw7
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     Educar en la gestió 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 H2 

 

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 

 

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 

 

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 

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 mitjançant 
la celebració de Jornades de Convivència. Recurs H4 

Aula Establir les mesures necessàries i els compromisos entre 
família i tutor del centre en els continguts específics addicionals 
de la carta de compromís educatiu per estimular la implicació de 
les famílies en l'educació en la gestió positiva dels conflictes. 

Recurs G2 

Entorn Fomentar la participació de l'alumnat en jornades d'intercanvi 
d'experiències entre centres que promouen l'educació en la 
gestió positiva del conflictes per a la millora de la convivència. 
Recurs F1 

 

Impulsar l'intercanvi d'experiències en relació a l'educació en la 
gestió positiva del conflicte entre els centres educatius d'un 
territori. Recurs B1 

 

Promoure una xarxa comunitària d'agents educatius de la zona 
per tal de fomentar, a través de les activitats, l'educació en la 
gestió positiva dels conflictes. Recurs C2 

 

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark%3Dkix.d2cf15gcg6e6
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark%3Dkix.gy4hbwcjt318
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark%3Dkix.slvqgg6j1hks
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark%3Dkix.yrik2ytow3ct
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark%3Dkix.va35eghun5rw
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark%3Dkix.pj0tkay30hwx
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark%3Dkix.hjgoij5yj7ah
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark%3Dkix.5a74w5s0xuc9
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark%3Dkix.1fem59rieopq
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark%3Dkix.3qexudaoh2ml
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Educar en l'esforç i la responsabilitat 

 

 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 E1 

 

Aportar les experiències que es duen a terme en el centre als 
seminaris de traspàs primària-secundària, reunions amb altres 
centres de l'entorn, etc. Recurs E2 

 

Incloure la valoració de les actuacions realitzades per promoure 
l’esforç i la responsabilitat en la memòria anual, elaborant, si 
escau, propostes de millora. Recurs F2 

 

Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la 
comunitat escolar sobre les mesures i actuacions destinades a 
fomentar l’esforç i la responsabilitat en el centre. Recurs F1 

 

Utilitzar canals de comunicació per compartir amb la comunitat 
escolar les experiències que es duen a terme en el centre. 
Recurs E3 

Entorn Obrir els centres a les entitats de l'entorn perquè donin a 
conèixer a l'alumnat i les famílies les seves propostes d'acció 
educativa. Recurs D1 

 

Promoure, amb l'administració local, la participació de l'alumnat 
en el teixit educatiu de l'entorn. Recurs C2 

 
  

https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark%3Dkix.dile7hhq6e3m
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark%3Dkix.ao6uxe8k2oo2
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark%3Dkix.yujxietuoiby
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark%3Dkix.9y2jmbb6q9oi
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark%3Dkix.eoiny78uwdlm
https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark%3Dkix.ii2fxti0n3um
https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark%3Dkix.wt3qj6mnuqfx
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2. Resolució de conflictes 

Temes 
 

1 - Absentisme 

2 - Conflictes greus 

3 - Gestió i resolució positiva dels conflictes 

 

   Absentisme 

 

 Actuacions 
Entorn Col•laborar amb les entitats de l'entorn per promoure mesures 

que facilitin la detecció de situacions de risc que poden provocar 
absentisme (consum d'alcohol i drogues, assetjament entre 
iguals, etc.). Recurs D1 

Conflictes greus 
 

 Actuacions 

Centre Incloure la valoració de l'aplicació dels protocols d'àmbit 
convivencial elaborats pel Departament d'Educació en la 
memòria anual, elaborant, si escau, propostes de millora. 
Recurs I2 

 

Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la 
comunitat escolar sobre la resolució dels casos de conflictes 
greus. Recurs I1 

Entorn Col•laborar amb les entitats de l'entorn per detectar situacions 

de conflicte (assetjament, ciberassetjament, maltractament, 
NGJOV, etc.). Recurs D1 

Mantenir contacte periòdic al llarg de tot el curs escolar amb els 
agents de seguretat pública (Junta Local de Seguretat, ORC) i 
d'atenció social i sanitària del municipi. Recurs C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1NmzFSpFXE2mzPEObXcWSGoWEl8MfzGL6mF-gfEz6X8I/edit#bookmark%3Dkix.cxi8t5o5k1x9
https://docs.google.com/document/d/1dkWvTFtilnd8_ovWgCOF3ZdkfPqKjVW6EFQqRP6DKtM/edit#bookmark%3Dkix.l2zikn32641z
https://docs.google.com/document/d/1dkWvTFtilnd8_ovWgCOF3ZdkfPqKjVW6EFQqRP6DKtM/edit#bookmark%3Dkix.35em98hr2z5g
https://docs.google.com/document/d/1_E2c_4uw8z4P9bdeQO6nm1gJBd1uDLaUmE_fYRV8jmQ/edit#bookmark%3Dkix.3x9rwnri4u5x
https://docs.google.com/document/d/1_E2c_4uw8z4P9bdeQO6nm1gJBd1uDLaUmE_fYRV8jmQ/edit#bookmark%3Dkix.o8xvmrnw0qom
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    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 

 

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 G3 

 

Determinar el grau d'impacte en la millora del clima de 
convivència del centre de l'aplicació d'estratègies d'intervenció i 
resolució positiva del conflicte en la intervenció davant conflictes 
lleus. Recurs H2 

 

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

 

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

 

Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la 
comunitat escolar sobre l'aplicació de mesures d'intervenció i 
resolució dels conflictes per intervenir davant dels conflictes 
lleus. Recurs H1 

 

Utilitzar canals de comunicació per compartir amb la comunitat 
escolar els mecanismes i estratègies de gestió i resolució de 
conflictes. Recurs G4 

Entorn Intercanviar experiències i estratègies al voltant de la gestió i el 
tractament dels conflictes lleus. Recurs B1 

 
  

https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark%3Dkix.h7nz4p8u0tpy
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark%3Dkix.6a4sn3yudb7u
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark%3Dkix.50je52x35f31
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark%3Dkix.hgc3t97idppt
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark%3Dkix.f43toiqqv1qn
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark%3Dkix.wx2m0hh4qvzw
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark%3Dkix.3zdqrtdjykk1
https://docs.google.com/document/d/15FFqrcktrTK-z6bFlnIZG8eZQuFckRMmvg_BOzHb6JU/edit#bookmark%3Dkix.9q3cq4t6u88
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3. Organització de centre 

Temes 
 

1 - Acollida 

2 - Comunicació 

3 - Norma 

4 - Participació 

 
 

Acollida 
 

 Actuacions 

Entorn Donar a conèixer i orientar les famílies i l'alumnat sobre 
activitats d'associacionisme juvenil i entitats de lleure i 
voluntariat de l'entorn, per tal de facilitar la seva participació i 
integració. Recurs C2 

 

Fer conèixer les accions i publicacions que orientin les famílies i 
l'alumnat respecte a l'oferta cultural, socioeducativa del 
municipi. Recurs C3 

 

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 

 

Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la 
comunitat escolar sobre els sistemes d'informació i comunicació 
del centre. Recurs H1 

Norma 
 

 Actuacions 

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 

https://docs.google.com/document/d/1swZZAB-EXIbFRP5L121grbz49PL6Ys8ruTA49P1lnOY/edit#bookmark%3Dkix.b6ix51cmsaos
https://docs.google.com/document/d/1swZZAB-EXIbFRP5L121grbz49PL6Ys8ruTA49P1lnOY/edit#bookmark%3Dkix.lhxxs7fslgw0
https://docs.google.com/document/d/18hI5K-8Kl4L0IMiPgGmf_CqoHbpZTZ6ekM97BeCQIO4/edit#bookmark%3Dkix.3udhumira7rs
https://docs.google.com/document/d/18hI5K-8Kl4L0IMiPgGmf_CqoHbpZTZ6ekM97BeCQIO4/edit#bookmark%3Dkix.es2cvftkl8yp
https://docs.google.com/document/d/19SYW1rHzsrcQ2PLRJ5mJBxewbtcbsrEX_nBfptUSoZ0/edit#bookmark%3Dkix.bjh42hmnasux
https://docs.google.com/document/d/19SYW1rHzsrcQ2PLRJ5mJBxewbtcbsrEX_nBfptUSoZ0/edit#bookmark%3Dkix.cl40lp25qmek
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Entorn Promoure l'intercanvi entre centres educatius de la mateixa 
zona, per compartir i analitzar les diferents maneres d'elaborar i 
d'aplicar les normes. Recurs B1 

 

Recollir i difondre bones pràctiques com a xarxa educativa, 
comunitària o municipal. Recurs B3 

 

Participació 
 

 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 I1 

 

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 

 

Incloure la valoració de les actuacions realitzades per promoure 
la participació en la memòria anual, elaborant, si escau, 
propostes de millora. Recurs J2 

 

Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la 
comunitat escolar sobre la seva participació en diversos àmbits 
d'intervenció: aula, centre i entorn. Recurs J1 

 

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

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 

 

Donar a conèixer les entitats de l'entorn als diferents membres 
de la comunitat escolar. Recurs D2 

https://docs.google.com/document/d/1nPDQEj6I7h4l0QcszeLh-W-C_6X6MRfhSoVRHbPou0E/edit#bookmark%3Did.pw5ij2enqn62
https://docs.google.com/document/d/1nPDQEj6I7h4l0QcszeLh-W-C_6X6MRfhSoVRHbPou0E/edit#bookmark%3Dkix.75ybw9qa2vot
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark%3Dkix.gbefg59n1gu0
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark%3Dkix.o0fl2zyrmrep
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark%3Dkix.mhh3coccxfhr
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark%3Dkix.gr8tz7icsa9c
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark%3Dkix.f4n30jtof3li
https://docs.google.com/document/d/1HdZ6FP86phGs9Ywp49dBIlMQucL_nSaYuJMBlIIzPRw/edit#bookmark%3Dkix.dxre8wgk7y1l
https://docs.google.com/document/d/1HdZ6FP86phGs9Ywp49dBIlMQucL_nSaYuJMBlIIzPRw/edit#bookmark%3Dkix.nhpzse1ln6ja
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  5- PLANIFICACIÓ 
 

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Absentisme Col•laborar amb les entitats de 

l'entorn per promoure mesures que 
facilitin la detecció de situacions de 
risc que poden provocar absentisme 
(consum d'alcohol i drogues, 
assetjament entre iguals, etc.). 
Recurs D1 

Diferents recursos 
del centre, pla 
educatiu entorn. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 10/02/2020 al 21/06/2021 

Acollida Donar a conèixer i orientar les 
famílies i l'alumnat sobre activitats 
d'associacionisme juvenil i entitats 
de lleure i voluntariat de l'entorn, per 
tal de facilitar la seva participació i 
integració. Recurs C2 

Pla educatiu 
d'entorn. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 03/02/2020 al 30/06/2021 

Acollida Fer conèixer les accions i 
publicacions que orientin les 
famílies i l'alumnat respecte a 
l'oferta cultural, socioeducativa del 
municipi. Recurs C3 

Pla educatiu 
d'entorn. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 03/02/2020 al 30/06/2021 

https://docs.google.com/document/d/1NmzFSpFXE2mzPEObXcWSGoWEl8MfzGL6mF-gfEz6X8I/edit#bookmark%3Dkix.cxi8t5o5k1x9
https://docs.google.com/document/d/1swZZAB-EXIbFRP5L121grbz49PL6Ys8ruTA49P1lnOY/edit#bookmark%3Dkix.b6ix51cmsaos
https://docs.google.com/document/d/1swZZAB-EXIbFRP5L121grbz49PL6Ys8ruTA49P1lnOY/edit#bookmark%3Dkix.lhxxs7fslgw0


 

38  

 

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Coeducació Determinar el grau d'impacte de la 
resolució de situacions de conflicte 
vinculades a comportaments i 
actituds de caràcter sexista i 
d'identitat de gènere, expressió de 
gènere o orientació afectivosexual 
en la millora del clima de 
convivència del centre. Recurs J2 

Diferents recursos 
del centre i del 
Departament. 

Comissió de convivència Del 28/02/2020 al 30/06/2020 

Coeducació Establir propostes d'actuacions 
específiques per tractar situacions 
de conflicte de caràcter sexista u 
homòfob. Recurs E6 

Diferents recursos 
del centre i del 
Departament. 

Comissió de convivència Del 08/01/2020 al 19/06/2020 

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

Diferents recursos 
del centre i del 
Departament. 

Equip directiu i tutor/a de 
sisè 

Del 22/06/2020 al 31/10/2020 

Coeducació Generar espais que facilitin el 
suport entre iguals. Recurs E3 

Diferents recursos 
del centre i del 
Departament. 

Equip docent Del 08/01/2020 al 19/06/2020 

https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.fvutk4dce9r6
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.7nffdye1y2sq
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.2qhi8adut09c
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.os7gl8heoujr
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Coeducació Impulsar la implementació de 
programes que promoguin la 
igualtat de gènere. Recurs E2 

Diferents recursos 
del centre i del 
Departament. 

Comissió de convivència Del 03/02/2020 al 19/06/2020 

Coeducació Promoure la gestió positiva de 
situacions de conflicte vinculades a 
comportaments i actituds de 
caràcter sexista, d'identitat de 
gènere, expressió de gènere o 
orientació afectivosexual. Recurs 
E1 

Diferents recursos 
del centre i del 
Departament. 

Comissió de convivència i 
tutors/es 

Del 08/01/2020 al 18/12/2020 

Coeducació Promoure nous models de relació 
igualitaris entre dones i homes. 
Recurs E4 

Diferents recursos 
del centre i del 
Departament. 

Comissió de convivència i 
tutors/es 

Del 08/01/2020 al 19/06/2020 

Coeducació Realitzar, per part del referent de 
coeducació del Consell Escolar, un 
informe valoratiu de les actuacions 
realitzades en aquest àmbit, 
elaborant, si escau, propostes de 
millora, i incloure'l en la memòria 
anual. Recurs J3 

Diferents recursos 
del centre i del 
Departament. 

Referent de coeducació del 
Consell Escolar 

Del 03/02/2020 al 30/06/2020 

https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.3bmdo4q6du2f
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.n4j3ns4ib86q
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.n4j3ns4ib86q
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.4c38cecpun0b
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.7yqlm0ojjdnb
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Coeducació Recollir el grau de satisfacció dels 
diferents agents de la comunitat 
escolar sobre les mesures i 
actuacions del centre en l'àmbit de 
la coeducació. Recurs J1 

Diferents recursos 
del centre i del 
Departament. 

Comissió de convivència Del 01/09/2020 al 18/12/2020 

Coeducació Recollir les incidències i conflictes 
de caràcter de sexe, d'identitat o 
expressió de gènere, o orientació 
afectivosexual. Recurs E5 

Diferents recursos 
del centre i del 
Departament. 

Comissió de convivència Del 08/01/2020 al 19/06/2020 

Coeducació Seguir els protocols establerts pel 
Departament d'Ensenyament per fer 
arribar les bones pràctiques que el 
centre realitza i que se'n faci difusió. 
Recurs I1 

Diferents recursos 
del centre i del 
Departament. 

Comissió de convivència Del 08/01/2020 al 22/06/2020 

Coeducació Col•laborar amb l'administració 

local en l'elaboració de projectes 
d'àmbit comunitari (projecte de 
convivència, educació en valors, 
etc.). Recurs C5 

Diferents recursos 
del centre, de 
l'Ajuntament i del 
Departament. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 03/02/2020 al 18/12/2020 

https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.g4ppul47lelj
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.aba0abee12v5
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.6omfdr94hlui
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark%3Did.711ub14dkn35
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Coeducació Col•laborar amb les entitats de 

l'entorn per promoure accions que 
afavoreixin la igualtat de gènere. 
Recurs D1 

Diferents recursos 
del centre i del 
Departament. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 03/02/2020 al 18/06/2021 

Coeducació Col•laborar en l'elaboració i 

desenvolupament de projectes que 
fomentin la igualtat d'oportunitats, el 
respecte a la diferència i la 
prevenció de la violència masclista i 
per motius d'orientació 
afectivosexual, identitat de gènere i 
expressió de gènere. Recurs B1 

Diferents recursos 
del centre i del 
Departament. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 01/03/2020 al 19/12/2020 

Coeducació Crear una comissió de coeducació. 
Recurs C2 

Acta de constitució 
de la comissió de 
convivència. 

Equip directiu Del 08/01/2020 al 31/01/2020 

Coeducació Establir les mesures necessàries i 
els compromisos entre família i tutor 
del centre en els continguts 
específics addicionals de la carta de 
compromís educatiu per a garantir 
el respecte a la diferència i a 
l'orientació sexual. Recurs D2 

Carta de 
compromís 
educatiu del centre. 

Equip directiu Del 01/05/2020 al 30/11/2020 

https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark%3Did.wyhhi3kpqsdw
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark%3Did.i7k9kbxvqakl
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.fx1esms3i6ie
https://docs.google.com/document/d/1Ec1iIbHNHSEWr_xclW0z9do2znD8pWL15GV53YRRQVI/edit#bookmark%3Did.bofqk7mxpqim
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Coeducació Impulsar amb l'administració local 
el desenvolupament d'activitats 
lúdiques, culturals i esportives que 
tinguin una dimensió educativa a 
favor de la coeducació i de la 
prevenció de la violència masclista. 
Recurs C1 

Diferents recursos 
del centre, de 
l'Ajuntament i del 
Departament. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 31/01/2020 al 30/11/2020 

Coeducació Incorporar en el Consell Escolar el 
referent de coeducació per impulsar 
mesures educatives a favor de la 
igualtat i contra la violència envers 
la dona. Recurs C1 

Acta Consell 
Escolar 

Directora Del 03/02/2020 al 03/02/2020 

Coeducació Promoure amb l'administració local 
la participació de tot l'alumnat en el 
teixit educatiu de l'entorn. Recurs 
C2 

Diferents recursos 
del centre, de 
l'Ajuntament i del 
Departament. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 08/01/2020 al 18/12/2020 

Coeducació Utilitzar l'espai igualtat de gènere 
dins del web Família i Escola. Junts 
X l'Educació. Recurs D3 

La web Família i 
Escola. Junts X 
l'Educació. 

Equip docent Del 27/01/2020 al 18/06/2021 

https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark%3Did.e3txcy9rdgv8
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark%3Did.diq2fj9vqoiz
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark%3Did.3ojura6noumq
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark%3Did.3ojura6noumq
https://docs.google.com/document/d/1Ec1iIbHNHSEWr_xclW0z9do2znD8pWL15GV53YRRQVI/edit#bookmark%3Did.y38h7m8jbuld
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

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 

Recull de les 
valoració de les 
actuacions 
realitzades. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 01/05/2020 al 30/06/2021 

Comunicació Recollir el grau de satisfacció dels 
diferents agents de la comunitat 
escolar sobre els sistemes 
d'informació i comunicació del 
centre. Recurs H1 

Enquestes de 
valoració del grau 
de satisfacció dels 
diferents agents de 
la comunitat 
escolar. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 31/05/2020 al 31/05/2021 

Conflictes greus Incloure la valoració de l'aplicació 
dels protocols d'àmbit convivencial 
elaborats pel Departament 
d'Educació en la memòria anual, 
elaborant, si escau, propostes de 
millora. Recurs I2 

Valoracions dels 
docents. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 01/06/2020 al 21/06/2021 

Conflictes greus Col•laborar amb les entitats de 

l'entorn per detectar situacions de 
conflicte (assetjament, 
ciberassetjament, maltractament, 
NGJOV, etc.). Recurs D1 

Diferents protocols 
d'actuació per 
detectar situacions 
de conflicte. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 01/05/2020 al 31/05/2021 

https://docs.google.com/document/d/18hI5K-8Kl4L0IMiPgGmf_CqoHbpZTZ6ekM97BeCQIO4/edit#bookmark%3Dkix.3udhumira7rs
https://docs.google.com/document/d/18hI5K-8Kl4L0IMiPgGmf_CqoHbpZTZ6ekM97BeCQIO4/edit#bookmark%3Dkix.es2cvftkl8yp
https://docs.google.com/document/d/1dkWvTFtilnd8_ovWgCOF3ZdkfPqKjVW6EFQqRP6DKtM/edit#bookmark%3Dkix.l2zikn32641z
https://docs.google.com/document/d/1_E2c_4uw8z4P9bdeQO6nm1gJBd1uDLaUmE_fYRV8jmQ/edit#bookmark%3Dkix.3x9rwnri4u5x
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Conflictes greus Mantenir contacte periòdic al llarg 
de tot el curs escolar amb els 
agents de seguretat pública (Junta 
Local de Seguretat, ORC) i 
d'atenció social i sanitària del 
municipi. Recurs C1 

Serveis Socials, 
agents de 
seguretat pública... 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 03/02/2020 al 18/06/2021 

Conflictes greus Recollir el grau de satisfacció dels 
diferents agents de la comunitat 
escolar sobre la resolució dels 
casos de conflictes greus. Recurs I1 

Enquestes per 
recollir el grau de 
satisfacció dels 
diferents agents de 
la comunitat 
escolar. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 01/04/2020 al 31/05/2021 

Educació intercultural 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 F1 

Diferents recursos 
del centre i del 
Departament. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 01/05/2020 al 31/05/2021 

https://docs.google.com/document/d/1_E2c_4uw8z4P9bdeQO6nm1gJBd1uDLaUmE_fYRV8jmQ/edit#bookmark%3Dkix.o8xvmrnw0qom
https://docs.google.com/document/d/1dkWvTFtilnd8_ovWgCOF3ZdkfPqKjVW6EFQqRP6DKtM/edit#bookmark%3Dkix.35em98hr2z5g
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark%3Did.x6m31kfn5uhc
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Educació intercultural Aportar les experiències, en l'àmbit 
de l'educació intercultural, 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, etc. Recurs F2 

Diferents recursos 
del centre. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 15/06/2020 al 30/06/2021 

Educació intercultural Incloure en la memòria anual la 
valoració de les actuacions 
realitzades per promoure l'educació 
intercultural, elaborant, si escau, 
propostes de millora. Recurs G2 

Memòria anual. Equip directiu Del 01/06/2020 al 30/06/2020 

Educació intercultural Intercanviar experiències i 
estratègies al voltant de l'educació 
intercultural. Recurs B2 

Diferents recursos 
del centre. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 01/05/2020 al 31/05/2021 

Educació intercultural Oferir les instal•lacions del centre 

educatiu per a activitats culturals, 
esportives i de lleure adreçades a la 
comunitat. Recurs C2 

Diferents recursos 
del centre. 

Equip directiu Del 03/02/2020 al 18/06/2021 

https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark%3Did.olczgikj3fne
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark%3Did.8c9zcy4t9ydu
https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark%3Did.nattyd714p8l
https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark%3Did.niys29kre2p0
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Educació intercultural Organitzar sortides per conèixer la 
realitat del territori a partir de la 
coneixença d'entitats i institucions 
de grups socioculturals diversos. 

Recurs C6 

Diferents recursos 
del centre i de 
l'entorn. 

Equip directiu Del 01/09/2020 al 31/10/2020 

Educació intercultural Promoure i acompanyar la 
participació de tots els alumnes en 
les diferents entitats de l'entorn de 
tipus cultural, esportiu, de lleure, 
voluntariat, etc. Recurs C3 

Diferents recursos 
del centre i de 
l'entorn. 

Comissió de convivència i 
tutors/es 

Del 03/02/2020 al 31/05/2021 

Educació intercultural Promoure, amb l'administració 
local, la participació de tot l'alumnat 
en el teixit educatiu de l'entorn. 
Recurs D4 

Diferents recursos 
del centre i de 
l'Ajuntament. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 01/09/2020 al 31/05/2021 

Educació intercultural Recollir el grau de satisfacció dels 
diferents agents de la comunitat 
escolar sobre les mesures i 
actuacions destinades a fomentar 
l'educació intercultural. Recurs G1 

Enquestes de 
valoració del grau 
de satisfacció dels 
diferents agents de 
la comunitat 
escolar. 

Comissió de convivència Del 01/04/2020 al 18/12/2020 

https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark%3Did.kic2ltr3w32c
https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark%3Did.66jsqy794lri
https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark%3Did.hq3dmzsx08p1
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark%3Did.readtmbn525y
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Educació intercultural Utilitzar canals de comunicació per 
compartir amb la comunitat escolar 
les experiències que es duen a 
terme en el centre. Recurs F3 

Diferents recursos 
del centre. 

Comissió de convivència Del 01/09/2020 al 31/05/2021 

Educació per la pau 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 F2 

Diferents recursos 
del 
Departament.Recul 
l de bones 
pràctiques. 

Comissió de convivència Del 02/11/2020 al 31/05/2021 

Educació per la pau Aportar les experiències realitzades 
en el centre al voltant de la cultura 
de la pau als centres de la xarxa 
(seminaris de traspàs primària- 
secundària, reunions amb altres 
centres de l'entorn, espais virtuals, 
etc.). Recurs F1 

Recull 
d'experiències. 

Comissió de convivència Del 30/11/2020 al 07/06/2021 

Educació per la pau Avaluar les activitats d'educació per 
la pau per fer seguiment de 
resultats i impactes. Recurs C4 

Diferents 
instruments 
d'avaluació i 
seguiment. 

Equip docent Del 01/05/2020 al 31/05/2021 

https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark%3Did.mxx0x8ajkzgi
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark%3Dkix.aynttz3qccep
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark%3Dkix.7ou9ontctcrn
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark%3Dkix.6bwqrad0675l
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Temes Actuacions Recursos Responsables 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 

Reunions entre els 
diferents centre. 
Recursos del propi 
centre i del 
Departament. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 01/10/2020 al 31/05/2021 

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

Recursos del 
Departament i del 
propi centre. 

Equip docent Del 10/02/2020 al 31/05/2021 

Educació per la pau Incloure en la memòria anual la 
valoració de les actuacions 
realitzades per promoure l'educació 
per la pau, elaborant, si escau, 
propostes de millora. Recurs G2 

Valoracions de 
l'equip docent. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 01/06/2020 al 23/06/2020 

Educació per la pau Participar en xarxes de centres, 
tant a escala local com global, que 
treballin la cultura de la pau i 
intercanviar-ne experiències. 

Recurs B1 

Reunions entre els 
diferents centre. 
Recursos del propi 
centre i del 
Departament. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 01/10/2020 al 31/05/2021 

https://docs.google.com/document/d/1vPqzpGhrTAhNzpvIu1kl26u5-_JatGHH0Bkrhrv4t1k/edit#bookmark%3Dkix.cbk062nfw7mk
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark%3Dkix.gun3x3ecog3
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark%3Dkix.iauymdjr2u0f
https://docs.google.com/document/d/1vPqzpGhrTAhNzpvIu1kl26u5-_JatGHH0Bkrhrv4t1k/edit#bookmark%3Dkix.khcjljuxyfls
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Educació per la pau Planificar i seqüenciar els 
continguts de l'educació per a la 
pau i sobre els drets humans a les 
diferents àrees curriculars. Recurs 
C1 

Recursos del propi 
centre i del 
Departament. 

Equip docent Del 01/10/2020 al 30/01/2021 

Educació per la pau Promoure i valorar la participació i 
implicació de l'alumnat en les 
diferents entitats locals, culturals, 
esportives i cíviques. Recurs D1 

Pla educatiu 
d'entorn del propi 
municipi. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 01/06/2020 al 31/01/2021 

Educació per la pau Recollir el grau de satisfacció dels 
diferents agents de la comunitat 
escolar sobre les mesures i 
actuacions destinades a fomentar 
l'educació per la pau en el centre. 
Recurs G1 

Enquestes de 
valoració als 
diferents agents de 
la comunitat, 

Comissió de convivència Del 11/01/2021 al 30/04/2021 

Educació per la pau Utilitzar els recursos i orientacions 
que ofereix el web Família i Escola. 
Junts x l'Educació referents al 
seguiment i acompanyament 
escolar i l'educació en valors dels 
fills, i orientar-ne l'ús. Recurs E2 

Recursos i 
orientacions que 
ofereix el web 
Família i Escola. 
Junts x l'Educació. 

Equip docent Del 01/10/2020 al 31/05/2021 

https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark%3Dkix.sgckmqvzvhr1
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark%3Dkix.sgckmqvzvhr1
https://docs.google.com/document/d/1vPqzpGhrTAhNzpvIu1kl26u5-_JatGHH0Bkrhrv4t1k/edit#bookmark%3Dkix.q628ixuhxj8p
https://docs.google.com/document/d/1KIXEa4ZT6r5fAs_UZl0i4zxlJZhNep6TvQzay0ui2IY/edit#bookmark%3Dkix.jho52dnrlac0
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark%3Dkix.3avnlkhfummo
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Gestió i resolució 
positiva dels conflictes 

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 

Diferents recursos 
del centre i del 
Departament. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 08/01/2020 al 19/06/2021 

Gestió i resolució 
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 G3 

Recull de les 
diferents 
experiències. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 01/04/2020 al 18/06/2021 

Gestió i resolució 
positiva dels conflictes 

Determinar el grau d'impacte en la 
millora del clima de convivència del 
centre de l'aplicació d'estratègies 
d'intervenció i resolució positiva del 
conflicte en la intervenció davant 
conflictes lleus. Recurs H2 

Recull d'estratègies 
d'intervenció. 

Comissió de convivència Del 01/05/2020 al 31/05/2021 

https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark%3Dkix.h7nz4p8u0tpy
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark%3Dkix.6a4sn3yudb7u
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark%3Dkix.50je52x35f31
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

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 

Recull d' 
experiències. 

Comissió de convivència Del 01/04/2020 al 19/06/2021 

Gestió i resolució 
positiva dels conflictes 

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

Valoracions dels 
docents de les 
actuacions 
realitzades. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 01/06/2020 al 18/06/2021 

Gestió i resolució 
positiva dels conflictes 

Intercanviar experiències i 
estratègies al voltant de la gestió i el 
tractament dels conflictes lleus. 
Recurs B1 

Recull 
d'experiències i 
estratègies. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 01/05/2020 al 31/05/2021 

Gestió i resolució 
positiva dels conflictes 

Recollir el grau de satisfacció dels 
diferents agents de la comunitat 
escolar sobre l'aplicació de mesures 
d'intervenció i resolució dels 
conflictes per intervenir davant dels 
conflictes lleus. Recurs H1 

Enquestes de 
valoració del grau 
de satisfacció dels 
diferents agents de 
la comunitat 
escolar. 

Comissió de convivència Del 01/05/2020 al 31/05/2021 

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/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark%3Dkix.f43toiqqv1qn
https://docs.google.com/document/d/15FFqrcktrTK-z6bFlnIZG8eZQuFckRMmvg_BOzHb6JU/edit#bookmark%3Dkix.9q3cq4t6u88
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark%3Dkix.wx2m0hh4qvzw
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Gestió i resolució 
positiva dels conflictes 

Utilitzar canals de comunicació per 
compartir amb la comunitat escolar 
els mecanismes i estratègies de 
gestió i resolució de conflictes. 

Recurs G4 

Diferents recursos 
del centre. 

Comissió de convivència Del 02/03/2020 al 18/06/2021 

Educació 
socioemocional 

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 

Recursos del 
Departament. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 20/01/2020 al 26/10/2020 

Educació 
socioemocional 

Aportar les experiències que es 
duen a terme en el centre als 
seminaris de traspàs primària- 
secundària, reunions amb altres 
centres de l'entorn. Recurs G2 

Recull de les 
diferents 
experiències. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 01/05/2020 al 30/04/2021 

Educació 
socioemocional 

Coordinar-se amb les biblioteques 
municipals per potenciar les 
capacitats comunicatives (gust per 
la lectura, etc.) i el respecte per la 
diversitat lingüística (per exemple, 
l'activitat "conta contes"). Recurs E3 

Recursos del propi 
centre i de la 
biblioteca 
municipal. 

Comissió de convivència Del 02/03/2020 al 01/02/2021 

https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark%3Dkix.3zdqrtdjykk1
https://docs.google.com/document/d/1uiwpKCxlbsPz-Qssj6iRMaoE85FUQ07ZGSY8vqfN1jM/edit#bookmark%3Dkix.heje9ujobbye
https://docs.google.com/document/d/1uiwpKCxlbsPz-Qssj6iRMaoE85FUQ07ZGSY8vqfN1jM/edit#bookmark%3Dkix.qu6vdc9rijha
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark%3Dkix.f3e8grvwvo1s
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Educació 
socioemocional 

Incloure en la memòria anual la 
valoració de les actuacions 
realitzades per promoure l'educació 
socioemocional, elaborant, si escau, 
propostes de millora. Recurs H2 

Memòria de 
valoració de les 
diferents 
actuacions. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 01/06/2020 al 21/06/2021 

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 

Reunions amb 
altres centres. 
Diferents recursos 
proposats pels 
centres que 
intervenen. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 01/10/2020 al 21/06/2021 

Educació 
socioemocional 

Promoure i valorar la participació i 
implicació de l'alumnat en les 
diferents entitats locals, culturals, 
esportives i cíviques. Recurs E1 

Pla educatiu 
d'entorn del propi 
municipi. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 02/03/2020 al 28/02/2021 

Educació 
socioemocional 

Recollir el grau de satisfacció dels 
diferents agents de la comunitat 
escolar sobre les mesures i 
actuacions destinades a fomentar 
l'educació socioemocional en el 
centre. Recurs H1 

Enquestes de 
valoracions dels 
diferents agents de 
la comunitat 
escolar. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 31/01/2021 al 24/05/2021 

https://docs.google.com/document/d/1uiwpKCxlbsPz-Qssj6iRMaoE85FUQ07ZGSY8vqfN1jM/edit#bookmark%3Dkix.g5a9zmps6859
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark%3Dkix.rpx5mw1jl6an
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark%3Dkix.8zztsvci35x1
https://docs.google.com/document/d/1uiwpKCxlbsPz-Qssj6iRMaoE85FUQ07ZGSY8vqfN1jM/edit#bookmark%3Dkix.md8tezvn0q8p
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Educació 
socioemocional 

Utilitzar els recursos i orientacions 
que ofereix el web Família i Escola. 
Junts x l'Educació referents al 
seguiment i acompanyament 
escolar i l'educació en valors dels 
fills, i orientar-ne l'ús. Recurs F2 

Recursos i 
orientacions que 
ofereix el web 
Família i Escola. 
Junts x l'Educació. 

Equip docent Del 30/04/2020 al 28/02/2021 

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 

Recull de les 
valoracions de les 
actuacions 
realitzades. 

Comissió de convivència Del 01/06/2020 al 14/06/2021 

Norma Promoure l'intercanvi entre centres 
educatius de la mateixa zona, per 
compartir i analitzar les diferents 
maneres d'elaborar i d'aplicar les 
normes. Recurs B1 

Diferents recursos 
del centre. 

Comissió de convivència Del 11/01/2021 al 21/06/2021 

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 

Enquestes de 
valoració del grau 
de satisfacció dels 
diferents agents de 
la comunitat 
escolar. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 01/05/2020 al 31/05/2021 

https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark%3Dkix.t4vxvawcypfn
https://docs.google.com/document/d/19SYW1rHzsrcQ2PLRJ5mJBxewbtcbsrEX_nBfptUSoZ0/edit#bookmark%3Dkix.bjh42hmnasux
https://docs.google.com/document/d/1nPDQEj6I7h4l0QcszeLh-W-C_6X6MRfhSoVRHbPou0E/edit#bookmark%3Did.pw5ij2enqn62
https://docs.google.com/document/d/19SYW1rHzsrcQ2PLRJ5mJBxewbtcbsrEX_nBfptUSoZ0/edit#bookmark%3Dkix.cl40lp25qmek
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Norma Recollir i difondre bones pràctiques 
com a xarxa educativa, comunitària 
o municipal. Recurs B3 

Recull de bones 
pràctiques. 

Comissió de convivència Del 01/06/2020 al 01/06/2021 

Educar en el respecte Seguir les instrucions establertes 
pel Departament d'Educació per fer 
arribar les bones pràctiques que el 
centre realitza i que se'n faci difusió. 
Recurs H1 

Recull de bones 
pràctiques. 
Recursos del 
centre i del 
Departament. 

Comissió de convivència Del 02/11/2020 al 31/05/2021 

Educar en el respecte Aportar les experiències realitzades 
en el centre al voltant del respecte, 
especialment al professorat, als 
centres de la xarxa (seminaris de 
traspàs primària-secundària, 
reunions amb altres centres de 
l'entorn, espais virtuals, etc.). 

Recurs H2 

Recull 
d'experiències. 

Comissió de convivència Del 01/12/2020 al 31/05/2021 

https://docs.google.com/document/d/1nPDQEj6I7h4l0QcszeLh-W-C_6X6MRfhSoVRHbPou0E/edit#bookmark%3Dkix.75ybw9qa2vot
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark%3Dkix.x44o6j661v2g
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark%3Dkix.9yuza6tgk0gl
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Educar en el respecte Desenvolupar actuacions que 
propiciïn el respecte i el bon ús dels 
espais públics al voltant dels 
centres escolars (campanyes locals 
de recollida de deixalles, 
manteniment de jardins, 
apadrinament d'escultures, etc.). 

Recurs C4 

Recursos del 
Departament i de 
l'entorn. 

Comissió de convivència Del 01/10/2020 al 21/06/2021 

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 

Valoracions de 
l'equip docent. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 01/06/2020 al 21/06/2021 

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

Recull 
d'experiències. 

Comissió de convivència Del 01/05/2020 al 31/05/2021 

Educar en el respecte Obrir els centres a les entitats de 
l'entorn perquè donin a conèixer a 
l'alumnat i les famílies les seves 
propostes d'acció educativa. Recurs 
D1 

Pla educatiu 
d'entorn del propi 
municipi. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 01/10/2020 al 31/05/2021 

https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark%3Dkix.xl3zazhqv53k
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark%3Dkix.bd4m586uqzk0
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark%3Dkix.k1x6x6u9fqcx
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark%3Dkix.5pxihzckkvcj
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark%3Dkix.5pxihzckkvcj
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Educar en el respecte Promoure amb l'administració local 
la participació de l'alumnat en el 
teixit educatiu del territori. Recurs 
C1 

Pla educatiu 
d'enrtorn. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 01/04/2020 al 21/06/2021 

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 

Enquestes de 
valoració del grau 
de satisfacció. 

Comissió de convivència Del 01/03/2021 al 01/06/2021 

Educar en el respecte Utilitzar els recursos i orientacions 
que ofereix el web Família i Escola. 
Junts x l'Educació referents a 
l'educació en valors dels fills, i 
orientar-ne l'ús. Recurs H1 

Recursos i 
orientacions que 
ofereix el web 
Família i Escola. 
Junts x l'Educació. 

Equip docent Del 01/10/2020 al 21/06/2021 

Participació 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 I1 

Recursos del 
centre i del 
Departament. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 02/03/2020 al 31/05/2021 

https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark%3Dkix.zat9f3n1tgw7
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark%3Dkix.zat9f3n1tgw7
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark%3Dkix.qhm9mtj7zx55
https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark%3Dkix.7wd7x9h3k2rn
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark%3Dkix.gbefg59n1gu0
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

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 

Recull 
d'experiències. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 01/05/2020 al 31/05/2021 

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 

Pla educatiu 
d'entorn. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 03/02/2020 al 31/05/2021 

Participació Donar a conèixer les entitats de 
l'entorn als diferents membres de la 
comunitat escolar. Recurs D2 

Pla educatiu 
d'entorn. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 02/03/2020 al 31/05/2021 

Participació Incloure la valoració de les 
actuacions realitzades per 
promoure la participació en la 
memòria anual, elaborant, si escau, 
propostes de millora. Recurs J2 

Recull de les 
valoració de les 
actuacions 
realitzades. 

Comissió de convivència Del 01/05/2020 al 01/06/2021 

https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark%3Dkix.o0fl2zyrmrep
https://docs.google.com/document/d/1HdZ6FP86phGs9Ywp49dBIlMQucL_nSaYuJMBlIIzPRw/edit#bookmark%3Dkix.dxre8wgk7y1l
https://docs.google.com/document/d/1HdZ6FP86phGs9Ywp49dBIlMQucL_nSaYuJMBlIIzPRw/edit#bookmark%3Dkix.nhpzse1ln6ja
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark%3Dkix.mhh3coccxfhr
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Participació Recollir el grau de satisfacció dels 
diferents agents de la comunitat 
escolar sobre la seva participació 
en diversos àmbits d'intervenció: 
aula, centre i entorn. Recurs J1 

Enquestes amb el 
grau de satisfacció 
dels diferents 
agents de la 
comunitat escolar. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 01/05/2020 al 01/06/2021 

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

Recursos del 
centre: web...Recull 
d'experiències. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 02/03/2020 al 30/06/2021 

Educar en la gestió 
positiva dels conflictes 

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 H2 

Diferents recursos 
del centre i del 
Departament. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 01/05/2020 al 21/06/2021 

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 

Recull 
d'experiències. 

Comissió de convivència Del 01/04/2020 al 21/06/2021 

https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark%3Dkix.gr8tz7icsa9c
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark%3Dkix.f4n30jtof3li
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark%3Dkix.d2cf15gcg6e6
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark%3Dkix.gy4hbwcjt318
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Educar en la gestió 
positiva dels conflictes 

Establir les mesures necessàries i 
els compromisos entre família i tutor 
del centre en els continguts 
específics addicionals de la carta de 
compromís educatiu per estimular la 
implicació de les famílies en 
l'educació en la gestió positiva dels 
conflictes. Recurs G2 

Carta de 
compromís 
educatiu. 

Equip directiu Del 01/10/2020 al 30/11/2020 

Educar en la gestió 
positiva dels conflictes 

Fomentar la participació de 
l'alumnat en jornades d'intercanvi 
d'experiències entre centres que 
promouen l'educació en la gestió 
positiva del conflictes per a la 
millora de la convivència. Recurs F1 

Recursos del 
centre i recull 
d'experiències. 

Equip docent Del 01/12/2020 al 31/05/2021 

Educar en la gestió 
positiva dels conflictes 

Impulsar l'intercanvi d'experiències 
en relació a l'educació en la gestió 
positiva del conflicte entre els 
centres educatius d'un territori. 

Recurs B1 

Recull 
d'experiències. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 01/02/2021 al 21/06/2021 

https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark%3Dkix.hjgoij5yj7ah
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark%3Dkix.5a74w5s0xuc9
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark%3Dkix.1fem59rieopq
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

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 

Recull 
d'experiències. 

Comissió de convivència Del 01/05/2020 al 31/05/2021 

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 

Valoracions de 
l'equip docent. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 01/06/2020 al 31/05/2021 

Educar en la gestió 
positiva dels conflictes 

Promoure una xarxa comunitària 
d'agents educatius de la zona per 
tal de fomentar, a través de les 
activitats, l'educació en la gestió 
positiva dels conflictes. Recurs C2 

Pla educatiu 
d'entorn. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 01/12/2020 al 21/06/2021 

Educar en la gestió 
positiva dels conflictes 

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

Enquestes de 
valoració del grau 
de satisfacció dels 
diferents agents de 
la comunitat 
escolar. 

Comissió de convivència Del 01/05/2020 al 31/05/2021 

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark%3Dkix.slvqgg6j1hks
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark%3Dkix.yrik2ytow3ct
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark%3Dkix.3qexudaoh2ml
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark%3Dkix.va35eghun5rw
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

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 mitjançant la celebració de 
Jornades de Convivència. Recurs 
H4 

Recull 
d'experiències, web 
del centre, portes 
obertes a les 
famílies... 

Equip docent Del 31/05/2020 al 31/05/2021 

Educar en l'esforç i la 
responsabilitat 

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 E1 

Diferents recursos 
del Departament. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 31/05/2020 al 31/05/2021 

Educar en l'esforç i la 
responsabilitat 

Aportar les experiències que es 
duen a terme en el centre als 
seminaris de traspàs primària- 
secundària, reunions amb altres 
centres de l'entorn, etc. Recurs E2 

Recull 
d'experiències. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 01/05/2020 al 31/05/2021 

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark%3Dkix.pj0tkay30hwx
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark%3Dkix.pj0tkay30hwx
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark%3Dkix.dile7hhq6e3m
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark%3Dkix.ao6uxe8k2oo2


 

63  

 

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Educar en l'esforç i la 
responsabilitat 

Incloure la valoració de les 
actuacions realitzades per 
promoure l’esforç i la responsabilitat 
en la memòria anual, elaborant, si 
escau, propostes de millora. Recurs 
F2 

Valoracions dels 
docents sobre les 
actuacions 
realitzades. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 01/05/2020 al 31/05/2021 

Educar en l'esforç i la 
responsabilitat 

Obrir els centres a les entitats de 
l'entorn perquè donin a conèixer a 
l'alumnat i les famílies les seves 
propostes d'acció educativa. Recurs 
D1 

Pla educatiu 
d'entorn. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 01/10/2020 al 31/05/2021 

Educar en l'esforç i la 
responsabilitat 

Promoure, amb l'administració 
local, la participació de l'alumnat en 
el teixit educatiu de l'entorn. Recurs 
C2 

Pla educatiu 
d'entorn. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 02/11/2020 al 31/05/2021 

Educar en l'esforç i la 
responsabilitat 

Recollir el grau de satisfacció dels 
diferents agents de la comunitat 
escolar sobre les mesures i 
actuacions destinades a fomentar 
l'esforc i la responsabilitat en el 
centre. Recurs F1 

Enquestes de 
valoració del grau 
de satisfacció dels 
diferents agents de 
la comunitat 
escolar. 

Comissió de convivència i 
equip directiu 

Del 01/05/2020 al 01/06/2021 

https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark%3Dkix.yujxietuoiby
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark%3Dkix.yujxietuoiby
https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark%3Dkix.ii2fxti0n3um
https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark%3Dkix.ii2fxti0n3um
https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark%3Dkix.wt3qj6mnuqfx
https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark%3Dkix.wt3qj6mnuqfx
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark%3Dkix.9y2jmbb6q9oi
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Educar en l'esforç i la 
responsabilitat 

Utilitzar canals de comunicació per 
compartir amb la comunitat escolar 
les experiències que es duen a 
terme en el centre. Recurs E3 

Recull 
d'experiències, web 
del centre... 

Comissió de convivència Del 01/05/2020 al 31/05/2021 

https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark%3Dkix.eoiny78uwdlm
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6-  INDICADORS  
 

Objectiu específic Indicadors 

1.4 Constituir i dinamitzar la 
comissió de convivència. 

• Existència de la comissió de 
convivència  

• Nombre de reunions/periodicitat de 
la comissió de convivència 

1.5 Incrementar la formació de la 
comunitat escolar en relació amb la 
convivència. 

• Oferta d'accions formatives en matèria 
de convivència adreçades als diferents 
sectors de la comunitat escolar 

• Percentatge de professorat format en 

temes 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, esforç, 
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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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 

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

• Relació d'estratègies metodològiques a 
l'aula que afavoreixen la interrelació dels 
alumnes  

• Relació d'accions orientades a 
fomentar el coneixement mutu  

• Relació d'accions per visibilitzar les 
diferents cultures existents al centre 

•  Existència d'una orientació acadèmica 
i professional no estereotipada per raons 
de gènere, origen o altres condicions 
personals i/o socials  

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

3.4 Potenciar l'educació 
intercultural. 

• Incorporació de la perspectiva 
intercultural a les àrees o matèries del 
currículum  

• Relació d'accions per visibilitzar la 
diversitat existent al centre 
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Objectiu específic Indicadors 

3.5 Prevenir l'absentisme i facilitar 
la reincorporació de l'alumnat 
absentista 

• Índex d'absentisme  

• Índex d'abandonament escolar 

• Existència d'un protocol de centre de 
prevenció, detecció i intervenció sobre 
absentisme amb actuacions específiques 
per a l'alumnat que s'hi incorpora. 

• Existència d'un protocol d'absentisme i 
acompanyament a l'escolarització 
d'àmbit comunitari en coordinació amb 
l'administració local i altres serveis 

3.6 Promoure la participació de 
l'alumnat en les activitats 
complementàries, extraescolars i 
de lleure educatiu de l'entorn. 

• Percentatge d'alumnes que realitzen 
activitats complementàries en el centre 
educatiu  

• Percentatge d'alumnes que realitzen 
activitats extraescolars en el centre 
educatiu  

• Percentatge d'alumnes que realitzen 
activitats de lleure en el centre educatiu 

• Inclusió en el Pla d'acció tutorial de la 
difusió a l'alumnat i les seves famílies de 
l'oferta de lleure educatiu de la zona 

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

• Relació d'actuacions de sensibilització 
portades a terme en el centre 

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 



 

 

 

 

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 

5.4 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 comissions mixtes 
integrades per membres dels diferents 
sectors de la comunitat escolar 

• Grau de participació de les famílies en 
l'elaboració dels projectes de centre 

• Existència d'un perfil dels delegats i 
delegades que es contempli en el procés 
d'elecció  

• Existència de coordinació periòdica de 
l'equip directiu amb l'AFA  

• Participació de l'AFA en els processos 
d'acollida de les famílies  

• Existència d'associacions d'alumnes i 
exalumnes  

• Grau de participació dels delegats i 
delegades en les comissions de centre 

 
 
 
  



 

 

7.-Protocols 
 

7.1. Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar a 

persones LGBTI  
 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-
persones-lgbti/index.html 
 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html


 

 

7.2.  Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament i ciberassetjament 
entre iguals. 

 

 
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-
ciberassetjament-entre-iguals/index.html 

 

  

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html


 

 

 

7.3. Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d’odi i 

discriminació. 

 

 

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

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


 

 

7.4. Protocol d’actuació amb menors de catorze anys en situacions de conflicte  o 

comissió d’una infracció penal. 

 

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

penal/index.html 

 
 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflicte-comissio-infraccio-penal/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflicte-comissio-infraccio-penal/index.html


 

 

7.5. Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront  conflictes greus. 
 

 
 
 
 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflictes-
greus/documents/protocol-conflictes-greus.pdf 

 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflictes-greus/documents/protocol-conflictes-greus.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflictes-greus/documents/protocol-conflictes-greus.pdf


 

 

7.6. Protocol d’actuació entre els Departaments de Treball, afers Socials i Famílies i 

d’Ensenyament de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les 

situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu. 
 

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

adolescent/index.html 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/maltractament-infantil-adolescent/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/maltractament-infantil-adolescent/index.html


 

 

7.7. Protocol de prevenció, detecció i intervenció de processos de radicalització als 

centres educatius. 

 

 

http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/PRODERAI-CE.pdf 

 

http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/PRODERAI-CE.pdf
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