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PROJECTE DE CONVIVÈNCIA. INFORME GLOBAL 
 
 
 

1- DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ  
 
 
 

DADES DEL CENTRE 
 
 
Codi: 08039057 
Nom: Institut L’Alzina 
Titularitat: Públic 
Adreça: Passatge Salvador Riera 
Telèfon: 93 340 98 50 
Adreça electrònica: a8039057@xtec.cat 

 
 

CONTEXTUALITZACIÓ 
 
El nostre centre es troba situat a un extrem del districte de Sant Andreu, al barri de el Congrés i els 
Indians. Limita amb el barri de Navas i amb els districtes de Nou Barris i Horta-Guinardó. Sant Andreu 
és un districte molt heterogeni, la seva composició socioeconòmica és tant diversa que, vist en la seva 
globalitat, és el segon districte amb la renda per càpita més baixa de la ciutat de Barcelona. 
El centre vol centrar-se en la millora del rendiment escolar i la cohesió social, atenent la seva diversitat. 
Considerem que la convivència és la relació amb un mateix, amb les altres persones i amb l’entorn. 
Conviure significa viure plegats i en bona relació. Un institut d’educació secundària 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 nostres objectius bàsics és aprendre a viure i conviure, tant a l’interior 
del centre educatiu com a l’entorn més immediat.  
 
Són valors essencials per a una bona convivència la pluralitat, la participació democràtica, la inclusió, la 
igualtat d’oportunitats, el respecte a la diferència, la gestió positiva dels conflictes i la cultura de la pau.  
 
El projecte de convivència és un document viu, revisable i  coherent amb la resta de documents del 
centre. Ha de promoure mesures que mostrin a l’alumnat quines són les conductes sanes i adequades 
dins de l’institut. L’institut ha de ser capaç de generar un entorn segur per poder maximitzar la capacitat 
d’aprenentatge del seu alumnat. Ens posicionem clarament: tolerància zero cap als maltractaments i les 
discriminacions per qualsevol motiu.  
 
És necessari adoptar un enfocament restauratiu (amb la implicació necessària del professorat, 
convenientment format) per poder donar resposta a les necessitats relacionals i de convivència de la 
comunitat escolar d’avui. L'enfocament restauratiu ens demana la superació  del càstig per a la gestió  
del conflicte i fomentar la dimensió ètica, humanista i relacional.  
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És el teixit humà (tota la comunitat educativa) qui permet posar en pràctica la dimensió  ètica de 
l’aprenentatge i la necessitat d’establir relacions significatives (justament tot all   que no poden oferir les 
noves tecnologies). 

La figura de l’educador resulta essencial per a l’aprenentatge social i el desenvolupament de la 
dimensió  ètica de les competències. Es evident, doncs, que la formació  dels professionals sobre 
aquestes competències es prioritària. 

Pensem que l’enforcament restauratiu crea un clima més calmat i tranquil, afavoreix la gestió  positiva 
de relacions i conflictes quotidians i de conflictes més greus, com la resolució  de casos de bullying. Tot 
i la implementació de la mediació, l’Institut L’Alzina seguim  funcionant des del model punitiu. Hi ha 
evidències que el càstig no funciona. Cal un canvi de mirada. 

 
Per a desenvolupar el pla de convivència de l’Institut L’Alzina definirem en tres grans blocs: 
 

 Valors i actituds. Contribuir que tot l’alumnat sigui competent en la relació amb si mateix, amb 
els altres i amb el món d’aconseguir l’èxit acadèmic, personal, social i laboral.  

 Resolució de conflictes. D’acord amb un model integrat de resolució de conflictes calen 
orientacions i protocols per recuperar la relació entre les parts, reparar-ne els danys i aportar 
resolucions positives a aquestes actuacions.  

 Organització de centres. L’organització del centre cal que afavoreixi un bon  clima de 
convivència. 
 

I en cadascun dels blocs cal plantejar-se tres àmbits d’intervenció: el centre, l’aula i l’entorn. A nivell de 
centre, cal liderar uns valors i unes pràctiques respectuoses i democràtiques, que donin importància a 
la resolució de qualsevol conflicte, per petit que sigui. Cal generar estratègies per superar els conflictes 
i així evitar que acabin degenerant en maltractament sistemàtic. A nivell d’aula la figura del docent és 
bàsica. El paper regulador i de model de l’adult és fonamental. Cal que siguem docents acollidors i 
posar en relleu les conductes positives, ressaltar i respectar les diferències. Un sistema basat només 
en normes que determinen allò que no es pot fer o en els càstigs només condueix a la reincidència. A 
nivell individual ens basem en la relació única i personal que existeix entre el docent i l’alumne.  
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Respecte el primer punt (valors i actituds) ens centrarem en la coeducació.  
 
Pel que fa al segon punt (resolució de conflictes), parlarem de com gestionar i resoldre els conflictes de 
manera positiva procurant dotar al professorat i a l’alumnat d’eines que ajudin a gestionar el conflicte 
de manera constructiva.  
 
I respecte a l’organització de centre ens marcarem com a repte enfortir la participació d’alumnat i 
famílies en les decisions i la gestió de la convivència a l’Alzina. Educar l’alumnat per a esdevenir 
ciutadans competents significa aconseguir des de la consciència d'un mateix arribar a la nostra 
dimensió més social: la participació ciutadana. Considerem important aconseguir la participació de tots 
els agents que integren la comunitat educativa. Aquests tres col·lectius són: alumnat, professorat i 
personal d’administració i serveis i famílies. D’aquesta manera és com el mateix centre esdevé un marc 
idoni per avançar cap a fórmules de participació més vinculades a l'entorn immediat. 
 
També ens proposem dins de l’organització de centres crear la comissió de convivència que tindrà 
entre les seves funcions col·laborar en la planificació, l'aplicació i el seguiment del Projecte de 
Convivència. Les normes d'organització i funcionament del centre determinaran el nombre de 
representants de cada sector de la comunitat escolar que en formaran part i el procés d'elecció. 
 
Conviure significa viure plegats i en bona relació. Per educar en la convivència cal posar l’accent en les 
relacions, en tot allò que ens uneix. Cal potenciar espais oberts i compartits, propiciar la conversa, el 
diàleg i la reflexió. Els lligams afectius són bàsics per construir personalitats equilibrades. En la 
convivència no es dóna un simple contacte passiu, una coincidència en un espai; l’altre hi és present, 
ens importa i genera emocions i sentiments. El conflicte és inevitable. És important incorporar 
programes de competència social implementar la mediació com a estratègia positiva dels conflictes. 
 
Pensem que l’absència de conflictes no és sin nim d’una bona convivència. I que cal activament 
promoure totes aquelles mesures que contribueixin a un millor benestar de totes les persones que 
formen part de la comunitat educativa. 
 
Un dels mecanismes per generar consciència col·lectiva és a partir del currículum. Hi ha estudis que 
destaquen que quan l’alumnat arribi al mercat laboral, la meitat d’ells s’incorporaran a feines que ara 
mateix encara no existeixen. Aquest fet implica replantejar-se el currículum, tenint en compte que el 
més important no és l’acumulació de coneixements sinó la gestió d’aquest coneixement i la relació de 
cada persona amb si mateixa i amb la comunitat. Cal formar persones autònomes, amb criteri, 
empàtiques i resilients. Per aquesta raó és fonamental que el currículum sigui inclusiu, que fomenti la 
cooperació, que celebri la diversitat, que qüestioni estereotips, que siguin crítics i equitatius. Que 
l’educació formi millors persones, capaces de conviure en harmonia.  
 
Cal fer possible que l’alumnat se senti protegit i incl s. I aquest és l’objectiu prioritari d’aquest pla de 
convivència.  
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2- DIAGNOSI- RESULTATS  
  
  

    Punts molt forts  

     
Tradició al centre del servei de mediació. Bona acceptació per part del professorat. 

  

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

   

  

  

    Punts forts  

  

Disposem d'alumnat format en el programa de mediació escolar en el grup-classe. Tant des 
del pla d’acció tutorial com a través de l’equip d’alumnes mediadors de l’institut i la comissió 
de coeducació pensem que l’institut ja ha posat fil a l’agulla a promoure una bona convivència 
al centre. La mediació i la coeducació serien punts forts de l’Alzina.  
 
Fem servir els protocols marcats pel Departament d’ensenyament per a la millora de la 
convivència en el centre ( assetjament, discriminació…) 
 
Recollim en les NOFC les normes de convivència i l’ús de la mediació per gestionar els 
conflictes. 

   

  

Punts febles  

    
Ens plantegem que caldria establir un protocol d’intervenció a l’aula i al centre enfront 
conductes  disruptives. 
 
Som del parer que cal repensar el pla d’acció tutorial:  El pla d’acció tutorial no ha de ser 
només una sèrie d’accions i intervencions externes per tractar temes de forma puntual (encara 
que aquests temes siguin essencials i convenients). Cal incidir en l’alumnat, en el grup classe, 
amb activitats que permetin la reflexió i promoguin un canvi i cal també utilitzar estratègies i 
metodologies d’aula que afavoreixin l’educació en la gestió positiva del conflicte.  

  

  

Punts molt febles  

   

Ens cal formació per tal que la comunitat educativa pugui ser competent en tècniques i 
destreses de gestió positiva de conflictes (amb un enfoc restauratiu). 
   
Com a punt feble a treballar el proper curs quedaria la participació de tota la comunitat 
educativa tant en la comissió de convivència com en la gestió del centre. 
 
I incloure mesures preventives i reparadores/restauratives a les NOFC.  
 
Com a punt a desenvolupar també hi hauria les tutories entre iguals (potenciar el vincle entre 
l’alumnat i promoure l’ètica de la pau i de la cura dels altres). 
 

https://docs.google.com/document/d/1ZG2H_1_ZowTzylZNkz83aysD1nD7Q-5x0OdeZrLq8l8/edit?usp=sharing
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També cal incloure dins del projecte de convivència un pla d’acollida d’inici de curs, per tal 
que tots els alumnes se sentin inclosos i creïn vincles amb els seus companys i amb el tutors. 
Cal pautar una sèrie d’activitats d’inici de curs que incloguin dinàmiques per a la presentació 
del grup, perquè tots es coneguin, per potenciar relacions de confiança basades en el 
respecte i la responsabilitat. Seria important fer colònies/sortida de tutoria el primer mes de 
classe, que l’alumnat participi activament en decorar. les classes i tenir-ne cura. Per al curs 
vinent ens plantegem centrar-nos en la revisió participativa des de tots els sectors de la 
comunitat educativa d’aquest projecte de convivència.  

  

   

3. OBJECTIUS 
 

 
 

 

Objectiu general Objectiu específic 

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.  

3. 3. Potenciar l’equitat i el 
respecte a la diversitat 
de l’alumnat en un marc 
de valors compartits.  

3.1 Desenvolupar en el marc de l’acció tutorial mesures i estratègies 
i actuacions per educar l’alumnat en el respecte i la no discriminació 
per raons de gènere o orientació afectivosexual.  
3.2 Promoure la participació i relació a l’aula de tot l’alumnat amb 
independència del seu gènere o orientació afectivosexual.  
  

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

4.1 Sensibilitzar la comunitat escolar en la importància del valor del 
diàleg i la gestió positiva dels conflictes. 
  
4.2 Mantenir i continuar desenvolupant el servei de mediació al 
centre amb la participació dels diferents membres de la comunitat 
escolar. 
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 ACTUACIONS PREVISTES 
 
Valors i actituds  

 
Temes 
 
4.1 - Coeducació. 

 
 Actuacions 
Centre -Recollir en el PEC la importància de la coeducació i la prevenció de la violència masclista o 

homòfoba.  
 
-Supervisar el correcte ús del llenguatge no sexista en els documents de centre. 
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/coeducacio/recursos/ 
 
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCrecursos/Plantilles/Guia_Estil_Departament.pdf 
 
-Incloure a les NOFC normes claus que garanteixin el respecte a tothom i la no discriminació 
per raó de gènere o orientació afectivosexual.  
 
-Recollir en la carta de compromís elements que potenciïn l’educació igualitària. 
 
-Incloure activitats relacionades amb la coeducació en el pla d’acció tutorial.  
 
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/escola_inclusiva/dco1/index 
 
-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.  
 
-Crear una comissió de coeducació on estiguin el representant del consell escolar, un 
membre de l’equip directiu i dues persones més.  
 
-Garantir un ús no sexista dels espais del centre. Planificar la distribució dels espais del 
centre per afavorir les relacions interpersonals i garantir un ús no sexista dels espais 
educatius.  
 
-Impulsar la participació de l’alumnat en la distribució dels espais de lleure. 
 
-Rebem formació de l’associació Chrisalys per a sensibilitzar el professorat i el PAS en relació 
a l’alumnat transgènere.  
 
-Apliquem els protocols per a la millora de la convivència. 
 
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/ 

Aula -Incorporar l’ús habitual del llenguatge inclusiu que doni el mateix protagonisme a tot 
l’alumnat.  
 
http://www.mujerpalabra.net/pensamiento/lenguaje/eulalialledocunill/2008IcdXuletaEducacio.p
df 
 
-Revisar les relacions que es donen dins del clima de l’aula per ajudar que siguin igualitàries i 
no discriminatòries.  
 
http://xtec.gencat.cat/web/.content/comunitat/serveicomunitari/modelstransferibles/documents/
Noves_masculinitats_transferible.pdf 
 
 
 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/coeducacio/recursos/
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCrecursos/Plantilles/Guia_Estil_Departament.pdf
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/escola_inclusiva/dco1/index
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/
http://www.mujerpalabra.net/pensamiento/lenguaje/eulalialledocunill/2008IcdXuletaEducacio.pdf
http://www.mujerpalabra.net/pensamiento/lenguaje/eulalialledocunill/2008IcdXuletaEducacio.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/comunitat/serveicomunitari/modelstransferibles/documents/Noves_masculinitats_transferible.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/comunitat/serveicomunitari/modelstransferibles/documents/Noves_masculinitats_transferible.pdf
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Entorn -Ús de l’escola de famílies com a estratègia per a implicar les famílies en la necessitat del 
treball en la coeducació i en la prevenció de la violència masclista. Programem conjuntament 
amb l’afa formació per a pares i mares per tal de compartir experiències i donar coherència a 
la tasca coeducadora.  
 
-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. (Taula LGTBI del 
districte de Sant Andreu) 
 

 
 
Per a treballar la coeducació als centres educatius 
 
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/coeducacio/ 
 
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/ 
 
Recursos i serveis d’atenció a joves 
Sara Jove  
 
SAH Joves 
 
Web Xarxa escoles per la igualtat i la no discriminació 
 
NI + NI - =S 
 
http://candela.cat/inici/ 
 
https://coeducaccio.coop/ 

 

 

  

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/coeducacio/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnantimasclista/ca/serveis-datencio/sara-jove
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/informacio-i-atencio/informacio-i-atencio-als-homes/programa-datencio-joves-sah-joves
http://ajuntament.barcelona.cat/ciutateducadora/ca/projectes/xarxa-d%E2%80%99escoles-i-instituts-la-igualtat-i-la-no-discriminaci%C3%B3
http://www.gencat.cat/empresaiocupacio/nimesnimenys/content/nimesnimenys/cos_accesible.html
http://candela.cat/inici/
https://coeducaccio.coop/
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4.2. Resolució de conflictes 
 
Temes 
 
1- Gestió i resolució positiva dels conflictes. 
 
Educar en la gestió positiva dels conflictes 

   Actuacions 

 
Centre 

 
Recollir en el PEC de centre l'educació en la gestió positiva de conflicte i la cultura de 
mediació. Recurs B1  
 
Recollir en les NOFC com gestionar i resoldre els conflictes de manera positiva.  
  
Potenciar les competències socioemocionals, així com les habilitats i competències 
necessàries per a la gestió positiva dels conflictes.Recurs 1 i  Recurs 2 ( mòduls 2 i 3) 
 
Dissenyar un protocol de detecció i intervenció per fer front a les conductes disruptives. 
Recurs D8 
 
Organitzar, difondre i afavorir el servei de mediació com a estratègia de gestió de 
conflictes Recurs E1 E2 E3 E4 E5 E6 
 
Formar a la comunitat educativa en tècniques i destreses de gestió i resolució positiva de 
conflictes en el marc del Pla de formació de centre. 
 
Avaluar el funcionament dels processos d’intervenció i resolució dels conflictes recollint-lo 
en la memòria anual del centre. Recurs H1 H3 
 
 

 
Aula       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entorn 

 

Desenvolupar en el marc de l’acció tutorial, actuacions concretes perquè l’alumnat gestioni 

els seus conflictes de manera positiva.Recurs B2 B3 

 

Posar en marxa un protocol d’intervenció enfront conductes disruptives Recurs D3 

 

Compartir i utilitzar, per part del professorat, diferents models de gestió positiva de 
conflictes (la negociació informal i formal, l'arbitratge, la mediació, etc.). Recurs H1     
(s’accedeix a un altra aplicació informàtica ) 
  
Utilitzar la mediació per la gestió positiva del conflicte  
Recurs H2 H3 
 
Conèixer els recursos del territori en relació a l’educació positiva dels conflictes 
 
Utilitzar l'aplicació informàtica Escola i Família per tal de fomentar l'acció tutorial 
compartida. Recurs G1 
  

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.irc52qfrqusw
http://xtec.gencat.cat/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0087/d4b5cc22-b559-4e47-87ef-b861558a2b28/competencia_social_1r_cicle_eso.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG7dWiuqrhAhUMDWMBHXwCDlMQFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fxtec.gencat.cat%2Fca%2Fcentres%2Fprojeducatiu%2Fconvivencia%2Faquiproubullying%2F&usg=AOvVaw0VVnYHOSRGLGyOdFTS0hAF
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.2ha15vsiap18
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.cmdyl57tet0b
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.hgtq5x7p95yv
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.hb03f4pash6f
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.ltwoc47fpamv
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.f5jecixvx6a
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.a4smw7kql2ai
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.wx2m0hh4qvzw
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.f43toiqqv1qn
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.djx4ehw4fss5
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.8ive8prewi8r
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.pda9uednpcuv
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.7gx3ml3hgn0p
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.x00u6kc3qk9l
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.kr2jtzigj28l
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.kj6wc2ligxk3
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5. PLANIFICACIÓ 
     

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització 

Coeducació Recollir en el PEC la importància de la 
coeducació i la prevenció de la violència 
masclista o homòfoba.  

Supervisar el correcte ús del llenguatge no 
sexista en els documents de centre. 

Recursos 

 

Guia d’estil del Departament d’Ensenyament  

Equip directiu Juliol 2019 

Coeducació Incloure a les NOFC normes claus que 
garanteixin el respecte a tothom i la no 
discriminació per raó de gènere o orientació 
afectivosexual.  

 

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL 
CENTRE 

NORMES D‟ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE 
CENTRE exemple 

Cap d’estudis, 
comissió de 
convivència 

Curs 2019-2020 

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

Cal establir unes unitats didàctiques per cursos i garantir 
que es tractin de forma transversal al llarg de la ESO i el 
batxillerat.  

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/coeducacio/recursos/u
nitats-didactiques/ 

http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/pre
vencio_sensibilitzacio/estimar_no_fa_mal/ 

http://lalore.org/ 

Coordinació 
pedagògica 

Curs 2019-2020 

  

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/coeducacio/recursos/
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCrecursos/Plantilles/Guia_Estil_Departament.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis_territorials/girona/inspeccio/documents_centre/normes_organitzacio_centre/nofc_segons_decret_autonomia.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis_territorials/girona/inspeccio/documents_centre/normes_organitzacio_centre/nofc_segons_decret_autonomia.pdf
http://institutbroggi.org/wp-content/uploads/2012/11/NOFC-versi%C3%B3-03-21-03-181.pdf
http://institutbroggi.org/wp-content/uploads/2012/11/NOFC-versi%C3%B3-03-21-03-181.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/coeducacio/recursos/unitats-didactiques/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/coeducacio/recursos/unitats-didactiques/
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/prevencio_sensibilitzacio/estimar_no_fa_mal/
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/prevencio_sensibilitzacio/estimar_no_fa_mal/
http://lalore.org/
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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.  

 

 

La referent de coeducació es reuneix periòdicament i està 
en contacte amb la comissió de coeducació i participa de 
les accions i les decisions.  

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace
/SpacesStore/0066/9786e334-46f6-44dd-841c-
1d43221c0155/Coeducacio.pdf 

Equip directiu Curs 2018-2019 

Coeducació Rebem formació de l’associació Chrisalys 
per a sensibilitzar el professorat i el PAS en 
relació a l’alumnat transgènere.  

Per tal de poder acompanyar l’alumnat implicat cal abans 
que res detectar i deixar anar les nostres reticències i els 
nostres prejudicis.  

Demanda a 
l’associació 
Chrysallis 

Curs 2018-
2019 

Coeducació Revisar les relacions que es donen dins del 
clima de l’aula per ajudar que siguin 
igualitàries i no discriminatòries.  

Parlar-ne periòdicament en les assemblees d’aula i fer si 
cal cercles restauratius.  

http://xtec.gencat.cat/web/.content/comunitat/serveicomunit
ari/modelstransferibles/documents/Noves_masculinitats_tr
ansferible.pdf 

Tutors de 
grup 

Curs 2019-
2020 

Coeducació -Ús de l’escola de famílies com a estratègia 
per a implicar les famílies en la necessitat 
del treball en la coeducació i en la prevenció 
de la violència masclista. Programem 
conjuntament amb l’afa formació per a pares 
i mares per tal de compartir experiències i 
donar coherència a la tasca coeducadora.  

 

Aquest curs 2018-2019 l’institut ha col·laborat 
econ micament amb l’escola de famílies per a portar 
dinamitzadors i formadors que tractin en paral·lel aquells 
temes que es treballen a les tutories.  

No son massa les famílies que assisteixen a aquestes 
sessions. Potser caldrà replantejar-nos el format. 

Equip 
directiu i 

AFA 

Curs 2018-
2019 i en 
endavant 

  

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0066/9786e334-46f6-44dd-841c-1d43221c0155/Coeducacio.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0066/9786e334-46f6-44dd-841c-1d43221c0155/Coeducacio.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0066/9786e334-46f6-44dd-841c-1d43221c0155/Coeducacio.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/comunitat/serveicomunitari/modelstransferibles/documents/Noves_masculinitats_transferible.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/comunitat/serveicomunitari/modelstransferibles/documents/Noves_masculinitats_transferible.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/comunitat/serveicomunitari/modelstransferibles/documents/Noves_masculinitats_transferible.pdf
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Educar en la 
gestió 
positiva dels 
conflictes 

Recollir en el PEC de centre l'educació en la 
gestió positiva de conflicte i la cultura de 
mediació 

https://docs.google.com/document/d/1-
qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-
8/edit#bookmark=kix.irc52qfrqusw 

 

Equip 
directiu 

Curs 2019-
2020 

Educar en la 
gestió 
positiva dels 
conflictes 

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

  

 

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis
_territorials/girona/inspeccio/documents_centre/normes_o
rganitzacio_centre/nofc_segons_decret_autonomia.pdf 

http://institutbroggi.org/wp-
content/uploads/2012/11/NOFC-versi%C3%B3-03-21-03-
181.pdf 

Cap 
d’estudis- 

Comissió 
convivència 

Curs 2019-
2020 

Educar en la 
gestió 
positiva dels 
conflictes 

Organitzar, difondre i afavorir el servei de 
mediació com a estratègia de gestió de 
conflictes 

graella-gestió-resolució-positiva-conflictes-centre Coordinador 
mediació- 

Equip 
mediació 

Curs 2018-
2019 i en 
endavant 

 Educar en 
la gestió 
positiva dels 
conflictes 

Formar a la comunitat educativa en 
tècniques i destreses de gestió i resolució 
positiva de conflictes en el marc del Pla de 
formació de centre  

 Pla de formació de zona. Centre de recursos  Equip directiu Curs 2019-2020 

  

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.irc52qfrqusw
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.irc52qfrqusw
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.irc52qfrqusw
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis_territorials/girona/inspeccio/documents_centre/normes_organitzacio_centre/nofc_segons_decret_autonomia.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis_territorials/girona/inspeccio/documents_centre/normes_organitzacio_centre/nofc_segons_decret_autonomia.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis_territorials/girona/inspeccio/documents_centre/normes_organitzacio_centre/nofc_segons_decret_autonomia.pdf
http://institutbroggi.org/wp-content/uploads/2012/11/NOFC-versi%C3%B3-03-21-03-181.pdf
http://institutbroggi.org/wp-content/uploads/2012/11/NOFC-versi%C3%B3-03-21-03-181.pdf
http://institutbroggi.org/wp-content/uploads/2012/11/NOFC-versi%C3%B3-03-21-03-181.pdf
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.hb03f4pash6f
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Educar en la 
gestió 
positiva dels 
conflictes 

Dissenyar un protocol de detecció i 
intervenció per fer front a les conductes 
disruptives 

Com tractar les conductes disruptives a l’aula? 

 

Cap d’estudis- 

Comissió 
convivència 

Curs 2019-2020 

Educar en la 
gestió 
positiva dels 
conflictes 

Potenciar les competències 
socioemocionals, així com les habilitats i 
competències necessàries per a la gestió 
positiva dels conflictes. 

Incorporar activitats específiques dins de l’acció tutorial 
perquè al grup classe es treballin en forma vivencial. 

Programa de competència social  

#aquíproubullying 

Coordinació  
pedagògica i 
tutors/es de 

grup 

Curs 2019-
2020 

 Educar en 
la gestió 
positiva dels 
conflictes 

Desenvolupar en el marc de l’acció tutorial, 

actuacions concretes perquè l’alumnat 

gestioni els seus conflictes de manera 

positiva 

 

graella-gestió-resolucio-positiva-conflictes-aula 

 

Tutors/es Curs 2019-
2020 

Educar en la 
gestió 
positiva dels 
conflictes 

Avaluar el funcionament dels processos 
d’intervenció i resolució dels conflictes 
recollint-lo en la memòria anual del centre 

graella-gestió-resolucio-positiva-conflictes-centre 

 

Equip 
directiu 

Curs 2019-
2020 

Educar en la 
gestió 
positiva dels 
conflictes 

Posar en marxa un protocol d’intervenció 

enfront conductes disruptives  

graella-gestió-resolucio-positiva-conflictes-aula 

 

Cap 
d’estudis/ 

Professorat 

Curs 2019-
2020 

Educar en la 
gestió 
positiva dels 
conflictes 

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

graella-educar-gestió-positiva-conflictes-aula 

 

Comissió 
convivència- 
Professorat 

Curs 2019-2020 i 
en endavant 

https://escolapau.uab.cat/convivencia/ficha04.htm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmre7nuKrhAhUM2eAKHcvJA4oQFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fxtec.gencat.cat%2F.content%2Falfresco%2Fd%2Fd%2Fworkspace%2FSpacesStore%2F0087%2Fd4b5cc22-b559-4e47-87ef-b861558a2b28%2Fcompetencia_social_1r_cicle_eso.pdf&usg=AOvVaw3pVP2i41zyhTYe6h3N1OhG
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG7dWiuqrhAhUMDWMBHXwCDlMQFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fxtec.gencat.cat%2Fca%2Fcentres%2Fprojeducatiu%2Fconvivencia%2Faquiproubullying%2F&usg=AOvVaw0VVnYHOSRGLGyOdFTS0hAF
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.djx4ehw4fss5
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.wx2m0hh4qvzw
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.pda9uednpcuv
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.7gx3ml3hgn0p
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Educar en la 
gestió 
positiva dels 
conflictes 

Utilitzar la mediació per la gestió positiva del 
conflicte 

graella-educar-gestió-positiva-conflictes-aula 

 

Equip 
mediació- 

comunitat 
educativa 

Curs  2018-2019 
i en endavant 

 Educar en 
la gestió 
positiva dels 
conflictes 

 Conèixer els recursos del territori en relació 
a l'educació en la gestió positiva dels 
conflictes.  

La proposta d'actuació és el recurs. Coordinador/a 
pedagògic- 

Comissió 
convivència 

Curs 2018-2019 i 
en endavant 

Educar en la 
gestió 
positiva dels 
conflictes 

Utilitzar l'aplicació informàtica Escola i 
Família per tal de fomentar l'acció tutorial 
compartida 

http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/escolaifamilia/ 

 

Tutors/es Curs 2019-2020 

 

https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.x00u6kc3qk9l
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.kj6wc2ligxk3
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6. PROTOCOLS  
El Projecte de Convivència del centre ha d’incloure la concreció dels protocols de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions de conflictes 
greument perjudicials per a la convivència en els seus projectes. 
 
Us deixem un recull dels protocols per a la millora de la convivència del Departament d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona. 
 
Protocols per a la millora de la convivència. 
 

https://drive.google.com/drive/folders/194TFjbPGOXQeQfF1SiyYnMmjBvMkvmmk?usp=sharing
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7. INDICADORS 
  

Objectiu específic Indicadors Avaluació 

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.) 

 

Formar el claustre en tècniques de gestió 
positiva de conflictes per tal d'aplicar-les al 
centre. 

 (Centre) 

 Grau de satisfacció respecte la formació. 

 Grau de millora en la gestió positiva de conflictes a partir de 
l'aplicació d'aquestes tècniques. 
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4.1 Sensibilitzar la comunitat escolar en la 
importància del valor del diàleg i la gestió 
positiva dels conflictes. 

  

 Sessions dedicades a la gestió de conflictes dins del PAT 

 Crear sessions a l’escola de pares per educar en la gestió 
pacífica dels conflictes 

 

4.2 Mantenir el servei de mediació al 
centre amb la participació dels diferents 
membres de la comunitat escolar. 

  

 Ampliar els canals de comunicació perquè l’alumnat es posi 
en contacte amb el servei de mediació o denunciï abusos 

 Nombre de casos atesos en el servei de mediació 

 Participació en les trobades de centres mediadors 

 Grau de satisfacció del servei 

 

 

 

8. OBJECTIUS/ACCIONS PER IMPLEMENTAR EN ELS PROPERS CURSOS  
 

a. Ens plantegem implementar pròximament potenciar la participació de tots els sectors de la comunitat escolar com a element bàsic per garantir la 
convivència i el clima escolar. 

b. També creiem que caldria afavorir els canals de comunicació del centre educatiu com a elements facilitadors de la convivència i el clima escolar. 
L’existència d’un protocol de comunicació, l’existència de canals de comunicació entre les famílies i els seus representants del consell escolar 
serien bons indicadors per a aquest objectiu.  

c. Estratègies concretes per a implicar les famílies en l'educació en la gestió positiva dels conflictes en l'àmbit de l'aula. 

d. Formar el professorat per a tenir una visió més restaurativa de la gestió dels conflictes a l’aula. 

e. Fer una formació anual per al professorat per a aconseguir una bona convivència a l’aula. 

f. Educar en el valor de la norma i potenciar la participació de l’alumnat en la seva elaboració (a través d’accions dins del PAT).  

g. Participació de l’alumnat en l’elaboració de les normes d’aula en el marc de l’acció tutorial i fer possible que els delegats dels alumnes participin 
en l’elaboració de les normes del centre.  

 


