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1. CONTEXTUALITZACIÓ 

L'Escola Mogent és un dels quatre centres de Primària de titularitat pública del Departament              

d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya del municipi de la Roca del Vallès, al Vallès               

Oriental. Com a centre de titularitat pública del sistema educatiu català recollim els principis              

rectors del sistema educatiu establerts a l'article 2 de la Llei d'Educació 12/2009, del 10 de                

juliol. 

Els nostres trets d'identitat ens defineixen com una escola: propera, familiar, plural,            

inclusiva, competent, sostenible i de referència. El nostre centre té com a objectiu principal              

la promoció de l'educació integral, l'educació en valors, l'educació intel·lectual, l'educació en            

autonomia, l'atenció a la diversitat, l'acció tutorial, l'educació corresponsable, una línia           

metodològica transversal, la cultura avaluativa i la comunitat educativa. 

El Centre, en la seva majoria, acull alumnes de famílies del poble i té un petit percentatge                 

d'alumnat de poblacions veïnes, menys d'un 10% (un 7,42%, curs 2015-16). El nivell             

socioeconòmic i cultural és mig. I la taxa d'atur baixa, cosa que afavoreix la participació de la                 

gran majoria d'alumnes de les activitats complementàries. Menys d'un 5% (un 4,49%, curs             

2015-16) de l'alumnat té beca de material de l'Ajuntament i al voltant d'un 10% té beca de                 

menjador (un 9,88%, curs 2015-16). La llengua familiar és majoritàriament el català o el              

català i el castellà. Hi ha un petit percentatge d'alumnes que entren a l'escola només               

entenent el castellà. La taxa d'alumnes estrangers és molt baixa, està per sota del 5% (un                

3,37%, curs 2015-16) i són alumnes de procedència diversa: Marroc, Amèrica del Sud, est              

d'Europa, Xina i altres països europeus. Xarxa socioeducativa. 

El municipi té un institut d'ensenyament secundari on continuen els seus ensenyaments            

obligatoris la majoria de l'alumnat en finalitzar l'etapa d'educació primària. En aquest            

institut conflueixen els alumnes de les quatre escoles de primària del municipi. El municipi              

de la Roca està dotat de biblioteca pública, centre cultural, escola municipal de música,              

poliesportius, camp de futbol i piscina municipal. I una bona xarxa d'entitats tant culturals              

com esportives. Un percentatge elevat d'alumnes de l'escola practiquen un esport; ja sigui             

handbol, bàsquet o futbol i formen part de l'entramat social de les entitats. 

La Roca del Vallès és un municipi amb poc teixit empresarial, però molt proper a Granollers i                 

molt ben situat respecte l'àrea metropolitana de Barcelona. Quant a transport públic és             

limitat, ja que no té tren i els horaris dels autobusos ofereixen poca disponibilitat. 
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2. EL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 

Un dels objectius del PEC és la creació d’un entorn que afavoreixi i garanteixi el creixement                

de tot el seu alumnat des del respecte envers un mateix i a l’altre així com la llibertat i la                    

responsabilitat de crear una societat més amable, acollidora i plural. 

L'escola és el reflex de la societat i, alhora, és un espai privilegiat on tots els ciutadans i                  

ciutadanes adquireixen uns coneixements i uns hàbits de socialització i de relació amb els              

altres. Un dels seus objectius bàsics és ensenyar i aprendre a viure i conviure; és fomentar i                 

liderar la convivència, tant a l’interior del centre educatiu com al seu entorn immediat. 

Per tal de garantir i promoure el respecte en tota la comunitat educativa es potencia el                

coneixement mutu entre tots els seus membres. 

La CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat) és l’encarregada de recollir les inquietuds             

d’alumnes, mestres i famílies i promoure la convivència en el centre. D’altra banda, gestiona              

els conflictes i lidera l’equip de mediadors. Apostem per la mediació escolar que és un               

mètode de resolució de conflictes mitjançant la intervenció d’una tercera persona, amb            

formació específica i imparcial, amb l’objectiu d’ajudar les parts a obtenir per a elles              

mateixes un acord satisfactori. 

En el centre, les famílies tenen un espai de participació i confort, en la qual impera el diàleg i                   

la confiança. 

El Projecte de convivència és el document que engloba el conjunt d’accions encaminades a              

la millora de la convivència i recull les intervencions que el centre desenvolupa, per tal de                

capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió                 

positiva de conflictes, amb l’objectiu de crear una atmosfera de treball i una convivència              

segura i saludable. És una eina oberta que haurà de ser avaluada i enriquida segons les                

circumstàncies i l’efectivitat de les mesures previstes per a la seva aplicació. 

«Conviure significa viure plegats i en bona relació. La convivència demana la formació             
integral de la persona, i es fonamenta en els valors de la pluralitat, la participació               
democràtica, la inclusió social, la igualtat d’oportunitats, el respecte a la diferència, la             
gestió positiva de conflictes i la cultura de pau. La convivència comporta una consciència              
de la pròpia identitat que implica l’acceptació de l’altre i un sentit de pertinença i               
contribució personal a la societat.»  

Projecte de Convivència i èxit educatiu. Departament d’Ensenyament. 2016 
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3. MARC LEGAL 

El present document es basa en la normativa vigent: 

➢ LLEI ORGÀNICA 2/2006 d’Educació, de 3 de maig.  

➢ LLEI 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació.  

➢ DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació           

primària.  

➢ DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius. 

➢ DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la                

convivència en els centres educatius de Catalunya.  

➢ RESOLUCIÓ ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la             

implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del             

Projecte Educatiu de Centre. 

➢ Documents d'organització i gestió del centre. 
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4. DIAGNOSI I RESULTATS 

Per tal d’establir el punt de partida quant a la percepció de la convivència escolar, es va                 

passar una enquesta el febrer de 2018 a tota la comunitat educativa: alumnes de CM i CS,                 

famílies, mestres i personal no docent. A l’annex es poden consultar els models d’enquesta,              

així com els gràfics que se’n desprenen, reflectint en el present document les conclusions: 

4.1. ALUMNES 

EIXOS PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

SISTEMA DE 

RELACIONS 

En general, les relacions entre mestres i       
alumnes, així com entre famílies, PAS i alumnat        
és força bona. Tot i que la relació que es valora           
com a més positiva és la que s’estableix entre         
els mateixos alumnes. 
Hi ha molta satisfacció amb tot el personal de         
l’escola. 

  

AMBIENT A LA 

MEVA CLASSE 

Els alumnes se senten molt recolzats i escoltats        
pels mestres. 
  

L’alumnat se sent còmode dins de la seva aula,         
però valora que hi ha bastants conflictes entre        
companys. Hi ha alumnes que no acaben de        
trobar el seu lloc dins del grup classe. 

EL QUE 

APRENEM 

Hi ha força interès i es valoren molt        
positivament els aprenentatges que es fan a       
través dels projectes, així com el fet de        
treballar en equip i tractar temes i valors        
socials, culturals i de l’entorn proper. En       
general, hi ha bon ambient de treball a l’aula i          
els mestres ensenyen correctament. 

  

ESPAIS Els diferents espais de l’escola es conceben       
agradables, còmodes i segurs, i amb bona       
supervisió dels mestres. L’alumnat creu que pot       
participar molt en la decoració i organització       
dels espais. 

Hi ha poca sensació d’ordre i tranquil·litat als        
passadissos. 

GESTIÓ DE 

CONFLICTES 

En general, l’alumnat coneix i té en compte les         
normes del centre, així com també és conscient        
de les conseqüències que es deriven dels seus        
actes. Consideren que els mestres fan de       
mediadors en els conflictes i donen eines per        
resoldre’ls. 
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ESTRUCTURA 

ORGANITZATIVA 

Valoren positivament el paper dels delegats a       
l’hora de transmetre les propostes que      
s’acorden a l’aula. 
Són conscients de les relacions que      
s’estableixen entre iguals, a través del seu       
paper de padrins. 
Tenen clar a qui poden dirigir-se al centre, i         
demanar ajuda si la necessiten. 

Veuen necessària la figura d’un mediador de       
conflictes a l’escola. 

ALTRES El percentatge d’alumnes que han respost      
l’enquesta és força equitatiu a cada nivell (de        
3r a 6è). 

  

VALORACIÓ 

GLOBAL 

 La satisfacció global de l’alumnat, pel que fa a convivència és molt positiva. 
  

4.2. MESTRES 

EIXOS PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

SISTEMA DE 

RELACIONS 

Un alt percentatge de mestres considera que       
les relacions entre docents són molt bones. 
Una àmplia majoria considera que la      
comunicació amb el centre i les famílies és        
fluïda. 
Els mestres, en general, són molt apreciats pels        
seus alumnes. 
La majoria de mestres considera que entre       
l’alumnat hi ha bones o molt bones relacions. 
Tot l’equip de mestres coincideix en què es        
tenen bones expectatives respecte    
l’aprenentatge de tots els seus alumnes. 
La gran majoria considera que hi ha un clima de          
col·laboració i entesa entre els diversos sectors       
de la comunitat educativa. 
També hi ha una clara convicció de què l’equip         
directiu exerceix un lideratge molt positiu. 

  

AMBIENT A 

L’AULA 

Gran part dels mestres considera que a les        
seves classes hi ha un bon ambient de treball         
que facilita els aprenentatges. 
Es considera, generalment, que les relacions      
entre alumnes són bones. 
La majoria de mestres considera que el seu        
grup està ben cohesionat. 
Un alt percentatge de mestres considera que       
escolta i ajuda els seus alumnes. 

Tot i així, una quarta part del professorat que         
ha participat a l’enquesta considera que hi ha        
aspectes a millorar de les relacions entre       
alumnes. 
Val a dir, però, que hi ha un petit sector que           
considera que el seu grup no està ben        
cohesionat. 

CURRÍCULUM Gairebé tot l’equip de mestres considera que       
es donen espais per tractar possibles      
problemes de convivència en el grup i amb els         
mestres. També creuen que es treballa amb els        
alumnes les habilitats socials i comunicatives i       
la gestió de conflictes. 

Tot i així, hi ha un sector de mestres que          
considera que es contempla poc l’educació en       
drets humans i valors. 
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La majoria de mestres afirma que es treballa la         
competència social i ciutadana dels alumnes. 
Una gran part de l’equip considera que es        
contempla l’educació en drets humans i valors       
associats a la cultura de la pau. 
Tots els mestres coincideixen en què s’utilitzen       
metodologies d’aprenentatge cooperatiu a    
l’escola, afavorint la inclusió i participació de       
tot tipus d’alumnes. 

ESPAIS El centre és agradable, les aules són       
acollidores, els passadissos són tranquils, el pati       
és un espai supervisat. 
Alumnes i mestres s’impliquen en la decoració       
de les aules. 

  

GESTIÓ DE 

CONFLICTES 

L’ambient a l’aula és tranquil, no acostumen a        
produir-se disrupcions. 
Les sancions que s’apliquen són adequades. 
  
  
  
  
  

Poc coneixement per part dels mestres de       
l’existència del protocol d’actuació davant dels      
conflictes. 
Les normes de la classe són poc clares. 
Ens calen comunicats on recollir les incidències       
i on els alumnes puguin manifestar la seva        
opinió dels fets. 
No es veu un compromís ferm per part dels         
alumnes de vetllar perquè no es produeixin       
casos d’assetjament entre iguals. 

ESTRUCTURA 

ORGANITZATIVA 

Existència de xarxes de suport entre iguals. 
El centre està obert a tothom. 
La comissió de convivència a més de gestionar        
les sancions té com a objectiu vetllar per la         
proposta de mesures de promoció de la       
convivència en el centre. 

Necessitat d’un servei de mediació amb      
presència dels diversos sectors de la comunitat       
escolar. 
Necessitat d’un curs de formació dirigit a tot el         
personal implicat en l’escola, sobre temes      
relacionats amb la convivència. 

VALORACIÓ 

GLOBAL 

Relacionat amb el clima de convivència al centre és bo. 
  

4.3. FAMÍLIES 

EIXOS PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

SISTEMA DE 

RELACIONS 

La relació que destaca com a més positiva és la          
que s’estableix entre mestres i alumnes. I es        
considera que s’escolta força a tots els/les       
alumnes. 
També la resta de relacions (amb famílies,       
entre alumnes i amb pas) és molt positiva. 

  

EL QUE 

APRENEN ELS 

NOSTRES 

FILLS/ES 

Les famílies consideren que l’aprenentatge a      
l’escola és molt útil, tant pel que fa a         
coneixements, convivència, respecte, i que     
s’escolta als seus fills i se’ls permet       
expressar-se. 
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ESPAIS Hi ha una molt bona visió dels espais, que es          
consideren agradables, acollidors i facilitadors     
per als aprenentatges. 
Les famílies també consideren que poden      
participar del manteniment dels diferents     
espais de l’escola. 

  

GESTIÓ DE 

CONFLICTES 

La resposta sobre com s’aborden els conflictes       
a l’escola és molt positiva i es té en compte el           
paper dels i les mestres pel que fa a aquests. 

  

ESTRUCTURA 

ORGANITZATIVA 

Es tenen en compte els grups de xarxa de         
suport entre iguals que ja existeixen a l’escola        
(padrins, ajudants, tutoria...). 
Hi ha una comunicació fluïda entre famílies i        
escola, en referència a les normes de       
convivència del centre. 
Es té en compte la formació dels mestres, del         
PAS i de les famílies en relació a la convivència. 
Les famílies consideren que tenen accés i       
poden participar a l’escola, des de l’AMPA. 

Hi ha un nombre important de famílies que        
creu que caldria un sistema de mediació de        
conflictes a l’aula. 
Un gruix important considera que els falten       
espais a l’escola on reunir-se i poder fer altres         
activitats del seu interès. 

ALTRES   Han respost moltes més mares que pares, i el         
cicle que més s’hi ha implicat ha estat el         
d’educació infantil. Després, cicle mitjà,     
superior i inicial, per ordre de respostes. 
Han respost 193 famílies. 

VALORACIÓ 

GLOBAL 

La satisfacció global de les famílies, pel que fa a convivència és molt positiva. 
  

4.4. PAS 

EIXOS PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

SISTEMA DE 

RELACIONS 

Un alt percentatge del personal PAS considera       
que les relacions entre el mestres de l’escola        
són bones. 
La comunicació amb el centre i les famílies és         
fluïda. 
Es considera que la relació entre el professorat        
i el PAS és bona. 
La majoria del PAS afirma que la relació amb         
l’equip directiu és fluïda i eficient. 

  

AMBIENT AL 

MEU LLOC DE 

TREBALL / 

CENTRE 

El centre disposa d’un bon ambient de treball. 
El treball per una bona convivència al centre és         
considerat favorablement pel PAS. 
Generalment, el PAS és tractat amb respecte i        
consideració. 
S’avisa amb prou antelació de les activitats del        
centre que incideixen en la seva feina. 
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ESPAIS Un alt percentatge creu que el centre és        
agradable i es troba en bon estat. 
Les entrades i sortides del centre es fan de         
manera ordenada, tranquil·la i supervisada. 
Es considera que el professorat vigila que les        
aules quedin recollides i en bon estat. 
La implicació en la decoració i la cura del centre          
per part de l’alumnat és positiva, segons el PAS. 
El pati, durant l’esbarjo, és considerat un espai        
supervisat i amb àrees diferenciades per      
realitzar activitats lúdiques i esportives.  

El PAS no dóna un resultat molt positiu a         
l’ambient dels passadissos, on es pregunta si és        
tranquil i ordenat. 

GESTIÓ DE 

CONFLICTES 

Les respostes sobre com es gestionen els       
conflictes a l’escola són positives. 
El PAS sap a qui adreçar-se per tractar les         
diferents tipologies de conflictes. 
Consideren que no es produeixen conflictes      
greus. 

El PAS no considera que existeixin poques       
normes a classe, clares i compartides. 

ESTRUCTURA 

ORGANITZATIVA 

El PAS de l’escola creu que caldria un servei de          
mediació en el centre on es compti amb els         
diversos sectors de la comunitat educativa. 
Un alt percentatge considera que l’escola està       
oberta a l’entorn i que s’aprofiten els seus        
recursos del context immediat. 

El PAS considera que el seu grau de participació         
en la vida del centre (consell escolar, comissió        
de convivència, etc..) és escàs. 
La formació del personal del centre en temes        
relacionats amb la convivència no és visible pel        
PAS. 

ALTRES A tot el PAS se l’ha considerat com a personal no docent, sense diferenciar entre les educadores                 
de menjador i el personal no docent. 

VALORACIÓ 

GLOBAL 

El grau de satisfacció global del PAS, amb el clima de convivència del centre és molt positiu. 
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5. DIAGNOSI I RESULTATS PER ÀMBITS 

El Projecte de convivència aborda tres nivells, es planteja des de tres àmbits d’intervenció              

per treballar i desenvolupar els temes corresponents.  

NIVELLS TEMES ÀMBITS D’INTERVENCIÓ 

Valors i actituds Coeducació 
Educació intercultural 
Educació per la pau 
Educació socioemocional 
Educar en el respecte 
Educar en la gestió positiva dels conflictes 
Educar en l’esforç i la responsabilitat  
Inclusió 

 
 
 
 
 

Aula 

Centre 

Entorn Resolució de conflictes Absentisme 
Conflictes greus 
Gestió i resolució positiva dels conflictes 

Organització de centre Acollida 
Comunicació 
Estructura i gestió de recursos 
Norma 
Participació 

 

5.1. Valors i actituds 

5.1.1. Coeducació 

La coeducació és l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats i             

individualitats de les nenes i els nens, i de les noies i els nois, independentment del seu sexe,                  

orientació afectivosexual, identitat o expressió de gènere, potenciant així la igualtat real            

d’oportunitats. 

La coeducació cerca l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de gènere, sexe o               

orientació afectivosexual i el respecte de la diversitat de l’alumnat. 

Diagnosi 

Punts molt forts 

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. 

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

Garantim un ús no sexista dels espais del centre. 

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

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

centre. 

Sensibilitzem el claustre sobre la importància d'una acció educativa que potenciï la igualtat d'oportunitats entre               

nois i noies. 

Punts febles 

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. 

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

Recollim i divulguem les bones pràctiques realitzades en coeducació. 

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. 

Punts molt 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. 

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.  

  

5.1.2. Educació intercultural 

L’Educació intercultural és una resposta pedagògica a l’exigència de preparar a la ciutadania             

perquè pugui desenvolupar-se en una societat plural i democràtica. Té com a finalitat última              

la igualtat en drets, deures i oportunitats de totes les persones i el dret a la diferència en un                   

marc de valors convivencials compartits, tot promovent espais de relació i inclusió. Així             

mateix, promou l’ús de la llengua catalana en un marc plurilingüe com un element de               

cohesió i igualtat d’oportunitats. 
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Diagnosi 

Punts molt forts 

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

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. 

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 el claustre sobre la importància de l'educació intercultural. 

Punts febles 

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

Participem en programes socioeducatius de l'entorn. 

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

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

Punts molt 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. 

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

 

5.1.3. Educació per la pau 

Què és l’educació per la pau? 

L’educació per la pau té com a objectiu fomentar una cultura de pau i no-violència,               

juntament amb els valors que fan possible preservar i millorar la vida de totes les persones. 

Si considerem la pau no només com a no-violència, no-guerra, sinó com un estat de               

convivència en què les persones puguin establir entre elles relacions d’harmonia, bo i             

formant societats lliures i equitatives, l’educació per a la pau està conformada per tots els               

valors, comportaments, pràctiques, actituds, sentiments i creences que acaben construint la           

pau, que esdevé un valor èticosocial per ella mateixa. 
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Diagnosi 

Punts molt forts 

Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen els valors convivencials.  

Punts forts 

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

humans. 

Estimulem el compromís personal de l'alumnat en els valors de l'educació per la pau. 

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

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

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

educatius.  

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

humans.  

Punts febles 

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. 

Establim propostes d'actuació específiques per fomentar l'educació per la pau i els drets humans entre               

l'alumnat.  

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 i difonem les bones pràctiques i els recursos utilitzats per promoure la cultura de la pau i els drets                    

humans. 

Punts molt 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 entitats esportives, culturals i de lleure de l'entorn escolar per promoure l'educació per                 

la pau. 

 

5.1.4. Educació socioemocional 

Entenem per educació socioemocional la que permet capacitar de conèixer i reconèixer les             

pròpies emocions i les dels altres, i saber expressar-les, utilitzar-les i gestionar-les de manera              
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positiva. Això permet adquirir unes adequades actituds personals que ajudaran a establir i             

mantenir bones relacions amb els altres i a viure en societat. 

L’educació socioemocional ha de facilitar també el treball cooperatiu i la gestió positiva dels              

conflictes, de tal manera que es contribueixi a generar un bon clima de convivència. En               

aquest sentit, un ambient relacional positiu, amb vincles de confiança i suport, pot facilitar              

que l’aprenentatge sigui més significatiu, interessant i engrescador i, conseqüentment,          

l’èxit educatiu de tots els nens i les nenes. 

Diagnosi 

Punts molt 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. 

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

l'alumnat. 

Potenciem la competència comunicativa de l'alumnat. 

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

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

Punts forts 

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.  

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 socioemocional. 

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. 

Punts febles 

Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació socioemocional entre la comunitat escolar i ho recollim               

en la memòria anual del centre.  

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

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

Punts molt febles 

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

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. 

 

5.1.5. Educació pel respecte 

El respecte s’entén com l’actitud de reconeixement dels drets de les persones i la valoració               

de la seva identitat, opinió i manera de pensar, i constitueix el principi bàsic per viure i                 

conviure en societat. La manca de respecte pot generar conflictes en tots els àmbits:              

personal, familiar, escolar, etc.  

Per fer possible una bona convivència, és necessari potenciar el respecte cap a un mateix,               

cap als altres i cap al medi on vivim. 

Diagnosi 

Punts molt forts 

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

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

Recollim el valor del respecte en els documents del centre.  

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 

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.  

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

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 potenciar el respecte de l'alumnat cap al professorat.  

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

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.  

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 

Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions concretes per fomentar el respecte i                 
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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. 

 

5.1.6. Educació en la gestió positiva dels conflictes 

Definim el conflicte com una situació en la qual dues o més persones estan en desacord                

perquè els seus interessos són incompatibles o bé els perceben així. 

L’educació en la gestió positiva dels conflictes té com a objectiu primordial proporcionar a              

l’alumnat les eines, les estratègies i les habilitats necessàries per entendre el conflicte com              

una oportunitat d’aprenentatge i gestionar-lo de manera constructiva per tal de           

transformar-lo eliminant els factors violents. 

La mediació és un procés de gestió positiva de conflictes. Parteix del fet que, quan es                

produeix un conflicte, no es tracta de guanyar o perdre, sinó d’intentar arribar a un acord                

consensuat i cooperatiu entre les dues parts amb l’ajuda d’un tercer. 

Diagnosi  

Punts molt forts 

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

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

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

Punts forts 

Avaluem el funcionament dels processos d'educar en la gestió positiva dels conflictes i del servei de mediació i                  

ho recollim en la memòria anual del centre. 

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. 

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

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

prevenció a l'aula. 

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

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

Incorporem l'educació en la gestió positiva dels conflictes i la cultura de mediació al Projecte educatiu i a la                   

resta de documents del centre. 

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

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

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

Disposem d'estratègies concretes per a implicar les famílies en l'educació en la gestió positiva dels conflictes en                 

l'àmbit de l'aula. 

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

membres del centre. 

Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i pràctiques sobre l'educació en la gestió i la                 

resolució de conflictes lleus. 

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

dels conflictes. 

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

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

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

Punts molt febles 

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. 

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

 

5.1.7. Educar en l’esforç i la responsabilitat 

L’esforç és la capacitat que tenim de treballar durant un temps continuat per aconseguir uns               

objectius determinats. En l’àmbit escolar, l’esforç constitueix la base fonamental perquè           

l’alumnat obtingui un major rendiment. El valor de l'esforç els ajudarà a ampliar al màxim               

les capacitats que porten dins per obtenir uns millors resultats. També els permetrà vèncer i               

superar els obstacles en els diferents àmbits de la seva vida. 

Entenem per responsabilitat la capacitat de dur a terme els compromisos adquirits i             

d’assumir les conseqüències dels propis actes. En l’àmbit escolar, es tractaria doncs            

d’aconseguir que l’alumnat es comprometi en el seu propi procés d’aprenentatge, és a dir,              

que sabés quins són els seus deures i dur-los a terme de la forma més autònoma possible. 

Diagnosi 

Punts molt forts 

Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i actuacions per educar l'alumnat en l'esforç                

i la responsabilitat. 

Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixin l'assumpció del valor de l'esforç i la responsabilitat de               

l'alumnat. 
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Punts forts 

Avaluem les mesures destinades a fomentar els valors entre la comunitat escolar i ho recollim en la memòria                  

anual del centre.  

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

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

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.  

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

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.  

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

responsabilitat. 

Punts febles 

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. 

 

5.1.8. Inclusió 

L’educació inclusiva és aquella que ofereix a tots els infants i joves altes expectatives d’èxit               

educatiu, independentment de les seves característiques, necessitats o discapacitats, i          

l'oportunitat de créixer i aprendre conjuntament compartint experiències i situacions          

d’aprenentatge. 

Diagnosi 

Punts molt forts 

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

respecte a la diversitat i la inclusió.  

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

consecució. 

Sensibilitzem el claustre sobre la necessitat de treballar per una escola inclusiva que doni resposta a la                 

diversitat de tot l'alumnat. 

Valorem i integrem tots els membres de la comunitat. 

______________________________________________________________ Projecte de convivència 

Escola Mogent    21 



 

Punts forts 

Avaluem les mesures destinades a fomentar l'educació inclusiva entre la comunitat escolar i ho recollim en la                 

memòria anual del centre.  

Desenvolupem un currículum inclusiu.  

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

seus fills.  

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

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

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.  

Implementem l'ús dels protocols d'àmbit convivencial elaborats pel Departament d'Ensenyament a fi d'evitar             

qualsevol tipus de discriminació.  

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.  

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

 

5.2. Resolució de conflictes  

5.2.1. Absentisme  

L’absentisme és l’absència reiterada i no justificada, dins l’horari escolar, d’alumnat en edat             

d’escolarització obligatòria en el centre educatiu on està matriculat. 

Diagnosi 

Punts molt forts 

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

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

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

documents del centre. 

Recollim en les NOFC una normativa clara i eficient referent a l'abordatge integral 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'un protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre absentisme.  
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Disposem de mecanismes per a la prevenció de l'absentisme.  

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

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

Impliquem les famílies per evitar situacions d'absentisme.  

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

d'absentisme. 

Punts febles 

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

casos d'absentisme.  

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.  

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

Treballem la prevenció de l'absentisme. 

Punts molt febles 

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.  

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

 

5.2.2. Conflictes greus 

Els conflictes greus son aquelles conductes tipificades en l’article 37 de la Llei 12/2009, del               

10 de juliol, d’educació; entre d’altres, indisciplina, injúries, amenaces, agressions i           

vexacions personals, danys materials i patrimonials, alteració injustificada i greu de les            

activitats del centre, possessió de mitjans o substàncies perjudicials per a la salut, etc.              

Aquestes conductes s’han de considerar especialment greus quan impliquin discriminació          

per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels               

afectats. 

Diagnosi 

Punts molt forts 

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

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

necessitat. 

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

Punts forts 

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

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

centre.  

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. 

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.  

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

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

Punts febles 

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

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

conflictes greus.  

Ens coordinem amb l'administració local i altres agents territorials per dur a terme actuacions concretes per                

combatre situacions de risc i conflictes externs.  

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

Punts molt febles 

Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l'entorn escolar per promoure accions que                 

facilitin la convivència. 

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

 

5.2.3.  Gestió i resolució positiva dels conflictes 

Els conflictes lleus són un conjunt de conductes contràries a les normes de convivència del               

centre. Es tracta, majoritàriament, de conductes disruptives a l’aula i situacions de conflicte             

interpersonal. 

Són considerades conductes contràries a la convivència totes les tipificades per l’article 37.1             

de la Llei d’Educació, quan no siguin de caràcter greu, i també les faltes injustificades               

d’assistència a classe i de puntualitat. 

 

 

______________________________________________________________ Projecte de convivència 

Escola Mogent    24 



 

 

Diagnosi 

Punts molt forts 

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.  

Intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte.  

Sensibilitzem el claustre en la necessitat i el compromís, davant els conflictes lleus, d'implementar estratègies               

de gestió i resolució positiva dels conflictes. 

Punts forts 

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

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

anual del centre.  

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

l'aula.  

Disposem d'un servei de mediació escolar.  

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

centre.  

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

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

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

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

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

Utilitzem la mediació per a la gestió positiva dels conflictes. 

Punts febles 

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.  

Ens coordinem amb les administracions locals per detectar, analitzar i donar resposta als conflictes lleus que es                 

donen a l'entorn dels centres educatius.  

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. 

Punts molt febles 

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

conflictes lleus.  

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. 
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5.3.  Organització del centre 

5.3.1. Acollida 

L’acollida és el conjunt sistemàtic d’actituds i actuacions que el centre educatiu posa en              

funcionament per acompanyar els nous membres de la comunitat escolar, o els que             

s’incorporen després de processos d’absència, en la vida i la cultura del centre i, alhora, fer-                

los partícips dels projectes que s’hi desenvolupen. El centre educatiu ha d’elaborar un Pla              

d’Acollida que defineixi els procediments a seguir durant l’arribada de nous membres de la              

comunitat escolar (alumnes, professorat, famílies, PAS, etc.) i ha de crear una estructura             

organitzativa que permeti plantejar l’acollida com un procés gradual i seqüenciat en el             

temps, no quedant restringida a un primer contacte o trobada inicial. 

Diagnosi 

Punts molt forts 

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

l'alumnat. 

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. 

Preveiem una imatge acollidora del centre.    

Recollim la importància de l'acollida en els documents del centre.    

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 

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

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

Contemplem mesures d'acollida específiques per a l'alumnat que es reincorpora a l'aula després d'un període               

d'absència continuat (malaltia prolongada, absentisme, inassistència al centre, etc.).    

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

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.    

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

escolar.    

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

Tenim mecanismes específics per acollir l'alumnat nouvingut. 

Punts febles 

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

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. 

 

5.3.2. Comunicació 

Entenem per comunicació, en general, el fet d’intercanviar informació. La comunicació és la             

base de la relació entre les persones, permet compartir coneixement, idees i opinions així              

com expressar els nostres sentiments i entendre els dels altres. 

En el marc del projecte de convivència i des d’una perspectiva organitzativa, la comunicació              

permet estar informats i establir vincles per evitar situacions de malentesos i confusions. 

Diagnosi 

Punts molt forts 

Sensibilitzem el claustre sobre la importància dels processos comunicatius en el centre educatiu. 

Recollim en els documents de centre la política educativa del centre. 

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

Disposem de sistemes d'informació i comunicació digitals. 

Punts forts 

Aprofitem els recursos de l'entorn. 

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. 

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

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

informació. 

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. 

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

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

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

centre.  

Potenciem les xarxes de suport entre iguals per facilitar la comunicació. 

 

5.3.3. Estructura i gestió de recursos 

Per tal de garantir un bon clima de centre són necessàries una estructura i una gestió de                 

recursos que el facilitin. 

Entenem per estructura de centre l’organització que afavoreix la planificació, coordinació i            

seguiment de les activitats previstes per a la consecució de determinats objectius. Aquesta             

estructura de centre ha de facilitar la participació i la presa de decisions de tota la                

comunicació escolar. 

Entenem per gestió de recursos la implementació eficient i eficaç dels recursos humans i              

materials del centre educatiu orientats a assolir uns objectius determinats. 

 Diagnosi 

Punts molt forts 

Apliquem criteris pedagògics en la confecció d'horaris que facilitin un bon clima de centre.  

Compartim, entre els docents, estratègies d'organització. 

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

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

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. 

Treballem les rutines organitzatives i convencionals a l'aula. 

Punts forts 

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

anual del centre. 

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. 

Fomentem un lideratge positiu del professorat. 

Formem la comunitat escolar en organització i gestió de centre.  

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

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.  

Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de l'organització i gestió dels recursos.  
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Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'estructura i la gestió dels recursos pel bon clima del centre. 

Punts febles 

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

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

 

5.3.4. Norma 

La norma és l'instrument regulador de la convivència que té com a finalitat garantir els drets                

i els deures de tothom. 

Les normes formalitzen el necessari clima de respecte, seguretat i cordialitat del centre. Es              

tradueixen en un seguit de drets i deures, compromisos i responsabilitats que regulen i              

faciliten la vida al centre. 

L’escola ha elaborat les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) d'acord            

amb el que estableix el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius.              

Les NOFC inclouen unes propostes compatibles i coherents amb la normativa vigent de rang              

superior i adaptades a l’especificat del centre. 

Diagnosi 

Punts molt forts 

Eduquem en el sentit de la norma. 

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

Punts forts 

Avaluem les mesures destinades a fomentar el coneixement i el compliment de les normes i ho recollim en la                   

memòria anual del centre.  

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

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

Elaborar les normes d'aula amb l'alumnat.  

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.  

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

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.  
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Valorem i revisem periòdicament les normes d'aula. 

Punts febles 

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.  

Impliquem les famílies en l'elaboració, gestió i difusió de la norma.  

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

 

5.3.5. Participació 

Participar és ser i sentir-se part d’una organització en la qual es considera part activa. La                

participació és una manera d’unir esforços, de generar sentiment de comunitat i de crear un               

ambient inclusiu. 

En l’àmbit educatiu participar vol dir, sobretot, ser protagonista del propi procés educatiu.             

La participació educativa és el camí per avançar en processos comunitaris de treball i              

d’aprenentatge en xarxa, orientats a l’èxit educatiu, a l’afavoriment de la convivència i a la               

millora de l’entorn. 

Diagnosi 

Punts molt forts 

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

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. 

Utilitzem metodologies que fomentin la participació de l'alumnat. 

Punts forts 

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

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

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

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

d'atenció educativa en el centre. 

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

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

Promovem les xarxes de centre. 

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

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

Punts febles 

Ens coordinem amb l'administració local per promoure la participació de tots els membres de la comunitat                

escolar en projectes comunitaris. 

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

comunitat escolar. 

Formem la comunitat escolar en temes de participació dins del Pla de Formació de centre. 
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6. OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS  

 

OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECÍFICS 

OG1. Assegurar i garantir la     

participació, la implicació i el     

compromís de tota la comunitat     

escolar.  

OE1.1 Elaborar una diagnosi participativa sobre la 

situació de la convivència a l’escola. 

OE1.2 Constituir i dinamitzar la comissió de 

convivència. 

OE1.3 Incrementar la formació de la comunitat 

escolar en relació amb la convivència. 

OG2. Ajudar cada alumne a     

relacionar-se amb si mateix, amb els      

altres i amb el món. 

OE2.1 Potenciar les competències socioemocionals. 

OE2.2 Potenciar les habilitats i competències 

necessàries per a la gestió positiva dels conflictes. 

OE2.3 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. 

OG3. Potenciar l'equitat i el respecte a       

la diversitat de l’alumnat en un marc       

de valors compartits.  

OE3.1 Garantir l'òptima incorporació dels nous 

membres de la comunitat escolar. 

OE3.2 Promoure una cultura inclusiva que respecti i 

valori les diferències en un marc de valors 

compartits. 

OE3.3 Garantir la coeducació i la igualtat de gènere. 

OE3.4 Potenciar l'educació intercultural. 

OE3.5 Prevenir l'absentisme. 

OG4. Fomentar la mediació escolar i la       

cultura del diàleg com a eina bàsica en        

la gestió del conflicte. 

OE4.1 Sensibilitzar la comunitat escolar en la 

importància del valor del diàleg i la gestió positiva 

dels conflictes. 

OE4.2 Potenciar el compromís actiu de l’alumnat en 

la prevenció i detecció dels casos d’assetjament. 

OE4.3 Dinamitzar el servei de mediació al centre amb 

la participació dels diferents membres de la 

comunitat escolar. 
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OG5. 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. 

OE5.1 Formar les persones perquè siguin capaces 

d'informar-se, entendre i analitzar críticament 

situacions de conflicte social, de violència i de pau. 

OE5.2 Elaborar una estructura organitzativa i una 

gestió de recursos que afavoreixin la coeducació, la 

convivència i el clima escolar.  

OE5.3 Potenciar la participació de tots els sectors de 

la comunitat escolar com a element bàsic per 

garantir la convivència i el clima escolar. 
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7. ACTUACIONS I INDICADORS D’AVALUACIÓ 

OE1.1 Elaborar una diagnosi participativa sobre la situació de la convivència en el centre. 

ACTUACIONS RESPONSABLE TEMPORALITZACIÓ 

Elaboració d’una enquesta per als diferents membres de 
la comunitat educativa vers la situació de la convivència a 
l’escola. 

Coordinadora 
comissió de 
convivència 

juny 2018 

Recollida de resultats i elaboració de les conclusions. Coordinadora 
comissió de 
convivència 

juny 2018 

INDICADORS FÓRMULA CRITERI 
D’ACCEPTACIÓ 

FONT 

Percentatge de participació en l'enquesta 
dels diferents sectors de la comunitat 
educativa. 

De cada sector: 
(Núm. enquestes 

contestades / núm. 
total) 
 x 100 

Alumnes: 90% 
Mestres: 90% 

Personal no docent: 
90% 

Famílies: 40% 

Memòria del 
projecte de 
convivència 

 

OE1.2 Constituir i dinamitzar la comissió de convivència. 

ACTUACIONS RESPONSABLE TEMPORALITZACIÓ 

Creació de la comissió de convivència. Direcció setembre 2019 

Elaboració del Pla de treball de la comissió. Equip directiu juny 2020 

INDICADORS FÓRMULA CRITERI 
D’ACCEPTACIÓ 

FONT 

Percentatge de document del Pla de 
treball de la comissió elaborat. 

(núm. parts 
elaborades / núm. 
parts totals) x 100 

90% Pla de treball de la 
comissió de 
convivència 

 

OE1.3 Incrementar la formació de la comunitat escolar en relació amb la convivència. 

ACTUACIONS RESPONSABLE TEMPORALITZACIÓ 

Planificació i execució de la formació dels mestres. 
 

Cap d’estudis maig 2020 

Recull de la formació de l’equip d’educadors del 
menjador. 

Coordinadora 
convivència 

setembre 2020 

Organització de xerrades adreçades a famílies. Equip directiu setembre 2020 

INDICADORS FÓRMULA CRITERI 
D’ACCEPTACIÓ 

FONT 
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Grau de satisfacció dels mestres envers la 
formació rebuda. 

[núm. valoracions 
positives / (núm. 
preguntes x núm. 
enquestes)] x 100 

66% Formulari google 

Grau de satisfacció de les educadores 
envers la formació rebuda. 

[núm. valoracions 
positives / (núm. 
preguntes x núm. 
enquestes)] x 100 

66% Formulari google 

Grau de satisfacció de les famílies envers 
les xerrades organitzades. 

[núm. valoracions 
positives / (núm. 
preguntes x núm. 
enquestes)] x 100 

66% Formulari google 

 

OE2.1 Potenciar les competències socioemocionals. 

ACTUACIONS RESPONSABLE TEMPORALITZACIÓ 

Desplegament de la competència de l’àmbit de l’educació 
en valors: educació socioemocional. 

Cap d’estudis curs 2020-21 

Aplicació a l’aula de la seqüència didàctica relacionada 
amb la competència. 

Cap d’estudis curs 2020-21 

Avaluació de la competència. Cap d’estudis curs 2021-22 

Realització de sociogrames de cada grup classe i 
programació d’actuacions a partir de les conclusions 
extretes. 

Coordinadora 
convivència 

des del curs 
2018-19 

Disseny d’activitats de cohesió de grups per prevenir 
l’assetjament a partir dels resultats dels sociogrames. 

Coordinadora 
convivència 

des del curs 
2018-19 

INDICADORS FÓRMULA CRITERI 
D’ACCEPTACIÓ 

FONT 

Percentatge de seqüències didàctiques 
realitzades de l’àmbit de valors cívics i 
socials. 

(núm. SD elaborades 
/ 6 SD (1x nivell))  

x 100 

66% Programacions 

Percentatge de rúbriques utilitzades per 
avaluar de l’àmbit de valors cívics i socials.  

(núm. rúbriques 
elaborades / 6 

rúbriques (1 nivell)) 
x 100 

66% Graelles d'avaluació 

Percentatge de cicles que es traspassen 
conclusions de sociogrames.  

(núm. cicles / 4) 
 x 100 

100% Actes de cicle 

 

OE2.2 Potenciar les habilitats i competències necessàries per a la gestió positiva dels 

conflictes. 

ACTUACIONS RESPONSABLE TEMPORALITZACIÓ 
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Desplegament de la competència de l’àmbit de l’educació 
en valors: educar en la gestió positiva dels conflictes. 

Cap d’estudis curs 2020-21 

Aplicació a l’aula de la seqüència didàctica relacionada 
amb la competència. 

Cap d’estudis curs 2020-21 

Avaluació de la competència. Cap d’estudis curs 2021-22 

Dinamització de la tutoria de grup. Tutors Cada curs 

Programació d’espais de trobada de tutoria 
individualitzada. 

Equip directiu Cada curs 

Aplicació del programa #aquiproubullying. Coordinadora 
convivència 

Cada curs 

INDICADORS FÓRMULA CRITERI 
D’ACCEPTACIÓ 

FONT 

Percentatge de seqüències didàctiques 
realitzades de l’àmbit de valors cívics i 
socials. 

(núm. SD elaborades 
/ núm. SD totals) x 

100 

66% Programacions 

Percentatge de rúbriques utilitzades per 
avaluar de l’àmbit de valors cívics i socials.  

(núm. rúbriques 
elaborades / núm. 
rúbriques totals) x 

100 

66% Graelles d'avaluació 

Percentatge de sessions destinades 
setmanalment a cada grup classe a la 
tutoria individualitzada. 

(núm. sessions  ATI / 
25 sessions)  

x 100 

5% Memòria Anual 

Percentatge de graelles d’ATI dels grups 
classes complimentades. 

(núm. graelles ATI 
complimentades / 

18 grups classe)  
x 100 

90% Graelles ATI drive 

 

OE2.3 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. 

ACTUACIONS RESPONSABLE TEMPORALITZACIÓ 

Desplegament de la competència de l’àmbit de l’educació 
en valors: educar en el respecte i educar en l’esforç i en la 
responsabilitat. 

Cap d’estudis curs 2020-21 

Aplicació a l’aula de la seqüència didàctica relacionada 
amb la competència. 

Cap d’estudis curs 2020-21 

Avaluació de la competència. Cap d’estudis curs 2021-22 

INDICADORS FÓRMULA CRITERI 
D’ACCEPTACIÓ 

FONT 
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Percentatge de seqüències didàctiques 
realitzades de l’àmbit de valors cívics i 
socials. 

(núm. SD elaborades 
/ 12 SD (2xnivell))  

x 100 

66% Programacions 

Percentatge de rúbriques utilitzades per 
avaluar de l’àmbit de valors cívics i socials.  

(núm. rúbriques 
elaborades / 12 

rúbriques (2xnivell)) 
x 100 

66% Graelles d'avaluació 

 

OE3.1 Garantir l'òptima incorporació dels nous membres de la comunitat escolar. 

ACTUACIONS RESPONSABLE TEMPORALITZACIÓ 

Revisió i actualització dels Plans d’acollida. Equip directiu curs 2020-21 

Aplicació dels protocols establerts. Equip directiu cada curs 
escolar 

INDICADORS FÓRMULA CRITERI 
D’ACCEPTACIÓ 

FONT 

Aprovació de l’actualització dels Plans 

d’acollida. 

- - Actes de claustre i 
de consell escolar 

Percentatge de protocols portats a terme. (núm. protocols 
portats a terme / 

núm. protocols 
necessaris) x 100 

90% Carpeta protocols 

 

OE3.2 Promoure una cultura inclusiva que respecti i valori les diferències en un marc de 

valors compartits.  

ACTUACIONS RESPONSABLE TEMPORALITZACIÓ 

Aportació dels recursos necessaris pels alumnes de NEE 
per assegurar la seva inclusivitat a l’escola. 

Equip directiu Cada curs 

Integració dels alumnes d’escolaritat compartida en la 
vida diària del centre: festes, activitats, sortides i colònies. 

Coordinadora 
CAD 

Cada curs 

Realització de l’activitat mensual compartida amb 
alumnes de l’escola d’educació especial Montserrat 
Montero. 

Coordinadora 
CAD 

Cada curs 

INDICADORS FÓRMULA CRITERI 
D’ACCEPTACIÓ 

FONT 

Percentatge d’hores destinades a mesures 
addicionals per cada alumne amb NEE. 

Gràfica comparativa 
cursos 18-19 i 19-20  

- Actes CAD 

Percentatge d’activitats en què participen 
els alumnes d’escolaritat compartida. 

(Núm. activitats / 4) 
x 100 

75% Memòria anual 
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Grau de satisfacció dels alumnes i els 
mestres participants envers l’activitat 
compartida entre escoles. 

[núm. valoracions 
positives / (núm. 
preguntes x núm. 
enquestes)] x 100 

Alumnes: 90% 
Mestres: 90% 

Formulari google 

 
 

OE3.3 Garantir la coeducació i la igualtat de gènere. 

ACTUACIONS RESPONSABLE TEMPORALITZACIÓ 

Desplegament de la competència de l’àmbit de l’educació 
en valors: coeducació i igualtat de gènere. 

Cap d’estudis curs 2020-21 

Aplicació a l’aula de la seqüència didàctica relacionada 
amb la competència. 

Cap d’estudis curs 2020-21 

Avaluació de la competència. Cap d’estudis curs 2021-22 

Campanyes de sensibilització a l’alumnat i a tota la 
comunitat educativa vers la igualtat de gènere. 

Equip directiu cada curs 

INDICADORS FÓRMULA CRITERI 
D’ACCEPTACIÓ 

FONT 

Percentatge de seqüències didàctiques 
realitzades de l’àmbit de valors cívics i 
socials. 

(núm. SD elaborades 
/ 6 SD (1x nivell)) x 

100 

66% Programacions 

Percentatge de rúbriques utilitzades per 
avaluar de l’àmbit de valors cívics i socials.  

(núm. rúbriques 
elaborades / 6 

rúbriques (1xnivell)) 
x 100 

66% Graelles d'avaluació 

Número de campanyes realitzades per 
curs. 

- 1 mínim Memòria anual 

 

OE3.4 Potenciar l'educació intercultural. 

ACTUACIONS RESPONSABLE TEMPORALITZACIÓ 

Desplegament de la competència de l’àmbit de l’educació 
en valors: educació intercultural. 

Cap d’estudis curs 2020-21 

Aplicació a l’aula de la seqüència didàctica relacionada 
amb la competència. 

Cap d’estudis curs 2020-21 

Avaluació de la competència. Cap d’estudis curs 2021-22 

INDICADORS FÓRMULA CRITERI 
D’ACCEPTACIÓ 

FONT 

Percentatge de seqüències didàctiques (núm. SD elaborades 
/ 6 SD (1 x nivell)) x 

66% Programacions 
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realitzades de l’àmbit de valors cívics i 
socials. 

100 

Percentatge de rúbriques utilitzades per 
avaluar de l’àmbit de valors cívics i socials.  

(núm. rúbriques 
elaborades / 6 
rúbriques (1 x 
nivell)) x 100 

66% Graelles d'avaluació 

 

OE3.5 Prevenir l'absentisme. 

ACTUACIONS RESPONSABLE TEMPORALITZACIÓ 

Aplicació del protocol d’absentisme. Direcció Cada curs 

Seguiment dels casos d’absentisme des de la CAD. Direcció Cada curs 

INDICADORS FÓRMULA CRITERI 
D’ACCEPTACIÓ 

FONT 

Percentatge de protocols oberts. (núm. protocols / 
núm. alumnes 

susceptibles de 
protocol) x 100 

90% Carpeta protocols 

Percentatge de casos amb seguiment 
respecte els casos amb absentisme. 

(núm. casos 
seguiment / núm. 
casos absentisme)  

x 100 

90% Fitxes NEE / 
comissió social 

 

OE4.1 Sensibilitzar la comunitat escolar en la importància del valor del diàleg i la gestió 

positiva dels conflictes. 

ACTUACIONS RESPONSABLE TEMPORALITZACIÓ 

Seguiment de l’espai de menjador a través de la comissió 
de menjador i organització de reunions adreçades a les 
famílies si s’escau. 

Direcció 1 vegada al mes 

Planificació i organització del l’activitat: “El cafè amb la 
Montse”. 

Equip directiu 2n trimestre de 
cada curs 

INDICADORS FÓRMULA CRITERI 
D’ACCEPTACIÓ 

FONT 

Percentatge d’acords presos en les 
reunions de la comissió de menjador. 

(núm. acords / núm. 
aspectes a resoldre)  

x 100 

75% Actes de comissió 
de menjador 

Percentatge de participació de les famílies 
assistents a l’activitat: “El cafè amb la 
Montse”. 

(núm. famílies 
assistents / núm. 

famílies totals) x 100 

25% Memòria anual 
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OE4.2 Potenciar el compromís actiu de l’alumnat en la prevenció i detecció dels casos 

d’assetjament. 

ACTUACIONS RESPONSABLE TEMPORALITZACIÓ 

Formació del professorat en el programa 
#aquiproubullying. 

Coordinadora 
convivència 

curs 2017-18 

Elaboració del projecte i la memòria #aquiproubullying. Coordinadora 
convivència 

curs 2017-18 / 
2018-19 

Incorporació d’actuacions de prevenció en les tutories de 
grup a partir del projecte elaborat. 

Coordinadora 
convivència 

curs 2018-19 

INDICADORS FÓRMULA CRITERI 
D’ACCEPTACIÓ 

FONT 

Grau de satisfacció dels mestres envers la 
formació rebuda. 

[núm. valoracions 
positives / (núm. 
preguntes x núm. 
enquestes)] x 100 

66% Formulari google 

Percentatge d’actuacions de prevenció 
portades a terme a partir del projecte 
#aquiproubullying. 

A cada grup classe: 
(núm. d’actuacions 

fetes / 3 (1 x 
trimestre)) x 100  

66% Memòria anual 

 

OE4.3 Dinamitzar el servei de mediació al centre amb la participació dels diferents 

membres de la comunitat escolar. 

ACTUACIONS RESPONSABLE TEMPORALITZACIÓ 

Formació de l’equip de mediació. Responsable 
equip mediació 

Cada curs 

Constitució i seguiment de l’equip de mediació. Responsable 
equip mediació 

Cada curs 

INDICADORS FÓRMULA CRITERI 
D’ACCEPTACIÓ 

FONT 

Grau de satisfacció de l’equip de mediació 

envers la mediació. 

[núm. valoracions 
positives / (núm. 
preguntes x núm. 
enquestes)] x 100 

66% Formulari google 

Percentatge de casos resolts per part dels 

mediadors respecte els atesos.  

(núm. casos resolts / 
núm. casos atesos) x 

100 

66% Enquestes 

 

OE5.1 Formar les persones perquè siguin capaces d'informar-se, entendre i analitzar 

críticament situacions de conflicte social, de violència i de pau. 

ACTUACIONS RESPONSABLE TEMPORALITZACIÓ 
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Desplegament de la competència de l’àmbit de l’educació 
en valors: educació per la pau. 

Cap d’estudis curs 2020-21 

Aplicació a l’aula de la seqüència didàctica relacionada 
amb la competència. 

Cap d’estudis curs 2020-21 

Avaluació de la competència. Cap d’estudis curs 2021-22 

INDICADORS FÓRMULA CRITERI 
D’ACCEPTACIÓ 

FONT 

Percentatge de seqüències didàctiques 
realitzades de l’àmbit de valors cívics i 
socials. 

(núm. SD elaborades 
/ 6 SD (1 x nivell)) x 

100 

66% Programacions 

Percentatge de rúbriques utilitzades per 
avaluar de l’àmbit de valors cívics i socials.  

(núm. rúbriques 
elaborades / 6 
rúbriques (1 x 
nivell)) x 100 

66% Graelles d'avaluació 

 

OE5.2 Elaborar una estructura organitzativa i una gestió de recursos que afavoreixin la 

coeducació, la convivència i el clima escolar.  

ACTUACIONS RESPONSABLE TEMPORALITZACIÓ 

Organització de tallers dues setmanes durant el curs. Equip directiu Cada curs 

Organització de les activitats de padrins de lectura i 
padrins de calculadora. 

Equip directiu Cada curs 

Diversificació dels espais de pati per afavorir la diversitat. Equip directiu Cada curs 

Distribució dels mestres en els diferents espais del pati. Equip directiu Cada curs 

Acompanyament dels alumnes internivells en activitats i 
sortides fora del centre. 

Equip directiu Cada curs 

INDICADORS FÓRMULA CRITERI 
D’ACCEPTACIÓ 

FONT 

Grau de satisfacció dels alumnes i dels 
mestres participants envers els tallers, els 
apadrinaments, l’organització dels patis i 
els acompanyaments internivells de les 
sortides. 

[núm. valoracions 
positives / (núm. 
preguntes x núm. 
enquestes)] x 100 

Alumnes: 66% 
Mestres: 66% 

Formulari google 

 

OE5.3 Potenciar la participació de tots els sectors de la comunitat escolar com a element 

bàsic per garantir la convivència i el clima escolar. 

ACTUACIONS RESPONSABLE TEMPORALITZACIÓ 
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Participació de les famílies en l’exposició de les evidències 
d’un projecte. 

Equip directiu Cada curs 

Participació de tota la comunitat educativa en la 
preparació i celebració de les diferents festes, portes 
obertes, exposicions i teatres. 

Equip directiu Cada curs 

Implicació de la comunitat educativa en el 
desenvolupament del projecte transversal. 

Equip directiu Cada curs 

INDICADORS FÓRMULA CRITERI 
D’ACCEPTACIÓ 

FONT 

Grau de satisfacció de les famílies envers 
les exposicions dels projectes i la 
participació en les festes. 

[núm. valoracions 
positives / (núm. 
preguntes x núm. 
enquestes)] x 100 

66% Formulari google 
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8. PROTOCOLS D’ACTUACIÓ 

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

persones LGBTI 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persone
s-lgbti/index.html 
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8.2. Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament i el 

ciberassetjament entre iguals 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjamen
t-entre-iguals/index.html 
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8.3. Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d’odi i 

discriminació 

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

acio/ 
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8.4. 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-infrac

cio-penal/index.html 
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8.5. Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront conflictes greus 

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

ml 
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8.6. 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-a

dolescent/index.html 
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8.7. Protocol de prevenció detecció intervenció de processos de radicalització als 

centres educatius (en revisió) 
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8.8. Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant la violència masclista entre 

l’alumnat 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/violencia-masclista/index
.html 
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8.9. Protocol d’àmbit comunitari de prevenció, detecció i intervenció davant 

situacions d’absentisme 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/absentisme/index.html 
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9. XARXA D’AGENTS PARTICIPANTS 

En aquest projecte s’hi veu implicada activament tota la comunitat educativa. La            

convivència al centre és un dels tres eixos que ens defineix com a escola, per això totes les                  

actuacions que es deriven d’aquest projecte recauen a alumnat, personal docent, personal            

no docent i famílies. 

L’organigrama organitzatiu dels agents participants és el següent: 
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10. MECANISMES D’AVALUACIÓ 

Per tal d'avaluar aquest projecte de convivència es farà una avaluació continuada al llarg              

dels propers quatre anys. Els objectius a assolir es proposaran cada curs escolar dins la               

Programació General Anual i s’avaluaran els seus indicadors en la Memòria Anual. D’altra             

banda, en finalitzar el Projecte de Direcció actual, que coincideix en la finalització d’aquest              

projecte, s’avaluaran els indicadors que fan referència a la convivència. Finalment, es farà             

un seguiment i una avaluació dels objectius del projecte presentat a través dels indicadors              

establerts. Serà a partir dels resultats obtinguts i tenint en compte les valoracions recollides              

per part de tota la comunitat educativa com s'aniran incorporant propostes de millora. 
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11. MECANISMES DE DIFUSIÓ 

Aquest projecte es donarà conèixer a tota la comunitat educativa, a més dels serveis              

educatius a través del claustre, del consell escolar i d'inspecció. D’altra banda, el projecte              

quedarà publicat al web de l’escola. Finalment, quedarà arxivada una còpia a secretaria per              

tal de ser consultada per qui ho desitgi. 

Aquests són els diferents àmbits mitjançant els quals es difondrà el projecte: 
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