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1. PRESENTACIÓ DEL CENTRE
1.1. DADES DEL CENTRE


Institut Ciutat de Balaguer
Codi Centre: 25000833
Correu electrònic: insbalaguer@xtec.cat
Web: https://insbalaguer.cat
Telèfon: 973 44 57 21
Horari general del centre:

-

8:20h a 14:50h

-

matins de dilluns a divendres (9:00h a 14:30h)

Horari d’atenció al públic a secretaria:

1.2. CONTEXTUALITZACIÓ
L’INS Ciutat de Balaguer és un Institut públic d’Ensenyament Secundari de la ciutat del
mateix nom. Amb més de mig segle d’història, la seva projecció cultural i educativa ha
estat una referència de qualitat, dins el sistema públic d’ensenyament a la ciutat.
L’Institut actualment ofereix els ensenyaments de:
●
●
●

Educació Secundària Obligatòria
Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials
Batxillerat de Ciències i Tecnologia

És un centre de tipologia C (centre de màxima complexitat) ja que compta amb un 25%
d’alumnat amb necessitats, tant educatives com econòmiques.
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El centre disposa d’aquests dos recursos:
●

●

Aula SIEI (aula de Suport Intensiu per a la Escolarització Inclusiva) amb la
finalitat d’oferir un entorn normalitzat i d’inclusió a alumnes amb necessites
educatives especials.
Aula d’acollida. Una bona acollida i una bona integració són elements que
contribuiran al bon ambient al centre i a conformar una societat cohesionada,
inclusiva, plural, respectuosa, oberta al món i arrelada a la pròpia realitat
cultural.

Com a centre públic, l'Institut Ciutat de Balaguer té uns trets d’identitat:




L’institut, pel seu caràcter de centre d’ensenyament secundari, facilita principalment el
desenvolupament de les competències bàsiques en els aprenentatges competencials
que possibiliten la comprensió dels elements bàsics de les humanitats, la ciència, la
tècnica, les arts i la cultura, tot i emfatitzant-ne el caràcter d’integració al món laboral o
als nivells formatius posteriors.
L’institut forma de manera integral i enriquidora les persones, més enllà dels
aprenentatges instructius. Així vetlla perquè l'alumnat sigui educat per a la pau i la
solidaritat, per a la protecció de l'entorn i per a la salut.

4

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA INS Ciutat de Balaguer














L’institut es manifesta aconfessional i plural, en la mesura que no ha d’excloure ningú
per causa de la seva religió, procedència, ètnia o ideologia i promou un coneixement
fonamental de religions o ideologies sense caure en cap mena d'adoctrinament.
L’institut comparteix els valors democràtics establerts en la Constitució i l’Estatut. Així,
estem convençuts que la pluralitat de la nostra societat és enriquidora i ens mostrem
contraris a la xenofòbia i el racisme essent partidaris de valors com la solidaritat, la no
discriminació, el diàleg i la participació.
L’institut s’inclou en el marc de la coeducació, treballa per tal de superar aquells hàbits,
comportaments, actituds i tabús que signifiquin discriminació o desigualtat en els rols
de l’home i la dona.
L'institut empra normalment el català, com a llengua vehicular i d’aprenentatge.
L'institut, considera que els valors de l'esforç constant i el treball personals són
fonamentals per a aconseguir qualsevol fita (acadèmica, personal...), i és per això que
els potencia i valora en la seva línia metodològica. També, assumeix les diferències
individuals de capacitats i maduresa i les seves repercussions en el procés
d'aprenentatge. Així afavoreix la igualtat d'oportunitats, tot mirant de compensar les
dificultats o mancances individuals per l'assoliment d'una formació bàsica comuna, i
estimula les diverses capacitats dels alumnes
L'institut intenta sempre garantir el desenvolupament de la tasca educativa en un
ambient de respecte entre les persones, dins i fora de l'aula, i per això vetlla pel
manteniment d'un marc de convivència basat en el respecte als drets de tothom i on
cadascú assumeixi els seus deures. Amb la mediació, el diàleg i la recerca del consens
com a instruments bàsics per a la presa de decisions i la resolució de conflictes.
L’institut promou una pedagogia activa i innovadora.
L’institut participa en diferents projectes educatius (alguns sobre convivència i educació
emocional) que inclouen tot tipus de diversitat. Es poden consultar en aquest enllaç:
https://insbalaguer.cat/wp-content/uploads/2021/02/cartell-ins-ciutat-de-balaguer.pdf

L’Institut Ciutat de Balaguer té com a objectius:










Educar, formar i orientar l’alumnat perquè sigui capaç de desenvolupar les capacitats i
competències professionals corresponents a les qualificacions dels diferents estudis
que oferta el nostre centre.
Oferir una formació de qualitat i adaptada als canvis tecnològics i als requeriments
socials.
Preparar l’alumnat per a la incorporació al món laboral i/o per a continuar altres estudis.
Treballar per la transmissió i l’intercanvi de coneixement entre la comunitat educativa.
Conformar una comunitat educativa de qualitat que sigui capaç d’articular dues
exigències: educació i aprenentatge.
Preparar persones per a contribuir a la millora de la societat a partir de la capacitació
en actituds, valors, coneixements i habilitats dels nostres alumnes, en l'exercici de la
llibertat, la creativitat, la responsabilitat, la democràcia i el respecte cap a un mateix,
cap als altres i cap a l'entorn.
Formar ciutadans autònoms i emprenedors, d’esperit crític, responsables i
compromesos amb el món en el qual vivim.
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2. LA CONVIVÈNCIA
Tal com es recull al Projecte Educatiu del nostre centre, un dels objectius fonamentals és crear
un entorn on s’afavoreixi i garanteixi el creixement el creixement de tot l’alumnat des del
respecte, la llibertat i la responsabilitat per tal de crear un clima acollidor i plural dins i fora de
l’institut.
La convivència implica la participació de tota la comunitat educativa per aprendre a conviure de
manera positiva.

2.1. PROJECTE DE CONVIVÈNCIA
El Projecte de convivència és el document que engloba el conjunt d’accions
encaminades a la millora de la convivència. Recull les intervencions que el centre
desenvolupa amb l’objectiu de capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat
educativa per a la convivència i la gestió positiva de conflictes.
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.

2.2. MARC LEGAL
El present document es basa en la normativa vigent que recull el Departament
d’Ensenyament:
●

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix a l’article 121.2
l’obligatorietat que tots els centres elaborin un Pla de convivència i l’incloguin dins
el Projecte Educatiu de centre.

●

La Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat
educativa, determina a l’article 124.1 que els centres inclouran a la programació
general anual el seu pla de convivència i totes aquelles actuacions i activitats
programades pel foment de la convivència escolar.

●

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, disposa a l’article 30 que
l’aprenentatge de la convivència és un element fonamental del procés educatiu i
així ho ha d’expressar el Projecte Educatiu de cada centre. Els centres han
d’establir mesures de promoció de la convivència.

●

El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, disposa a
l’article 23.2 que les normes d’organització i funcionament del centre han
d’incorporar les mesures de promoció de la convivència establertes en el centre.

●

El Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de
la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya, reforça el
caràcter educatiu que han de tenir els processos i les accions que s'emprenguin,
tant per prevenir com per corregir conductes inadequades. A l’article 6 s’estableix
que a cada centre s’ha de constituir una comissió de convivència.

●

Acord GOV/79/2016, de 14 de juny, pel qual s'aprova el 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.

●

Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i
a l’adolescència.

●

Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i
normativa connectada.
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●

Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels
menors.

●

Real Decreto de 24 de juliol de 1889, text de l’edició del Codi Civil, publicat en
compliment de la Llei del 26 de maig últim. (Vigent fins el 30 de Juny de 2017),
Cap. II. (Responsabilitat Civil)

●

Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. Títol V
(Responsabilitat Penal de les persones físiques i també les jurídiques)
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3. DIAGNOSI
Com a eina per a conèixer el grau de satisfacció sobre la convivència al centre de tota la
comunitat educativa, es realitza un formulari a l’alumnat, a les famílies, al professorat i al PAS.
Els resultats obtinguts s’han utilitzat com a eina de presa de decisions en referència a les
actuacions desenvolupades a l’entorn de la convivència.
Les preguntes realitzades són les següents:
Qüestionari per a l’ alumnat:
- La convivència fa referència a unes relacions personals basades en el respecte, el
diàleg, la col·laboració i l'ajut. Com valores la convivència al nostre centre educatiu?
- Coneixes alguna/es mesura/es del centre per afavorir la convivència? Quines?
- Quina d’aquestes situacions consideres assetjament?
Posar sobrenoms, publicar rumors falsos sobre altres en xarxes socials.
Excloure algun/a company/a del grup.
Enviar missatges o imatges ofensives per telèfon o email.
Pegar o donar empentes, robar objectes a altres alumnes .
Fer bromes pesades.
Burlar-se dels companys/es.
No deixar participar algun/a company/a.
Insultar els/les companys/es.
Avergonyir o humiliar un/a company/a davant dels altres.
Ignorar un/a company/a.
Totes les anteriors.
-

Si et trobes en una situació d'intimidació / maltractament / abús, expliques a algú el que
succeeix?
Al nostre centre es dona alguna de les següents situacions?
No es deixa participar a algun/a company/a de les activitats habituals: jocs al
pati, sortides, equips lliures de treball…
Es continua fent la mateixa broma a algun/a company/a quan ja se sap que
no li agrada, l’avergonyeix o l’angoixa.
S’insulta a algú de forma repetida davant dels companys/es, fent referència a
algun aspecte que l’humilia o ridiculitza.
S’obliga sota amenaces algun/a company/a que faci alguna cosa: passar els
deures, comprar llaminadures, recollir…
S’agafa sovint material, diners, menjar... a algú.
S’exposen, a través de les xarxes socials o a les cartelleres de classe,
imatges, fotos, vídeos manipulats per ridiculitzar algun/a company/a.
Es menysprea qui fa coses que a alguns/es no els agraden o que no
comparteixen: anar vestit d’una determinada manera, tenir hàbits de salut o
d’alimentació diferents, pertànyer a altres cultures, parlar en una altra llengua,
tenir una altra religió, etc.
Es menysprea, s’ataca, s’insulta o s’avergonyeix companys/es per la seva
orientació sexual.
Es divulguen secrets o intimitats d’algun/a company/a sense el seu
consentiment
Es fa servir a algú com l’ase dels cops: fer-lo/la caure de la cadira, colpejar-lo
fort amb la pilota, donar-li empentes a les escales, saludar-lo/a amb massa
força, etc.
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-

Amb quina freqüència es donen les situacions anteriors que has dit que succeeixen al
centre?
Si has viscut algun cop alguna de les situacions anteriors, per què creus que ho van
fer?
Si has participat algun cop en alguna de les situacions anteriors cap als teus
companys/es, perquè ho vas fer?
Quan veus que tracten malament algun/a company/a o alumne/a de l'institut, què fas
generalment?
Què creus que es podria fer per solucionar i/o disminuir aquestes situacions?

Qüestionari per a les famílies:
- La convivència fa referència a unes relacions personals basades en el respecte, el
diàleg, la col·laboració i l'ajut. Com valores la convivència al nostre centre educatiu?
- Coneixes alguna mesura del centre per afavorir la convivència? Quina?
- Quina/es de les següents situacions consideres assetjament entre els/les adolescents?
Posar sobrenoms.
Publicar rumors falsos sobre altres en xarxes socials.
Excloure a algun/a company/a del grup.
Enviar missatges o imatges ofensives per telèfon o email.
Pegar o donar empentes.
Robar a altres alumnes.
Fer bromes pesades.
Burlar-se dels/les companys/es.
No deixar participar algun/a company/a.
Insultar els/les companys/es.
Avergonyir o humiliar un/a company/a davant dels altres.
gnorar un/a company/a.
Totes les anteriors.
-

El teu/a fill/a o adolescent al teu càrrec ha viscut alguna situació d'assetjament en
aquest centre?
Quina o quines situacions ha viscut?
Com et vas assabentar de la situació?
Si t'has assabentat d'alguna situació d'assetjament al centre, o si te n'assabentessis,
explica breument què has fet o què faries?
Creus que el centre i la família tenen suficients vies de comunicació per poder afrontar
l'assetjament?
Què creus que es podria fer per solucionar i/o disminuir aquestes situacions?

Qüestionari per al professorat i PAS:
- La convivència fa referència a unes relacions personals basades en el respecte, el
diàleg, la col·laboració i l'ajut. Com valores la convivència entre l'alumnat al nostre
centre educatiu?
- Coneixes alguna/es mesura/es del centre per afavorir la convivència? Quina?
- Quina/es de les següents situacions consideres assetjament entre els/les adolescents?
Posar sobrenoms.
Publicar rumors falsos sobre altres en xarxes socials.
Excloure algun/a company/a del grup.
Enviar missatges o imatges ofensives per telèfon o email.
Pegar o donar empentes.
Robar a altres alumnes.
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Fer bromes pesades.
Burlar-se dels companys/es.
No deixar participar a algun/a company/a.
Insultar els companys/es.
Avergonyir o humiliar un/a company/a davant dels altres.
Ignorar un/a company/a.
Totes les anteriors.
-

-

Has hagut d'abordar alguna situació d'assetjament entre l'alumnat en aquest centre?
Com et vas assabentar de la situació?
Si t'has assabentat d'alguna situació d'assetjament al centre, o si te n'assabentessis,
explica breument què has fet o què faries?
Creus que el centre i la família tenen suficients vies de comunicació per poder afrontar
l'assetjament?
Al nostre centre es donen les següents situacions?
No es deixa participar a algun/a company/a de les activitats habituals: jocs al
pati, sortides, equips lliures de treball…
Es continua fent la mateixa broma a algun/a company/a quan ja se sap que
no li agrada, l’avergonyeix o l’angoixa.
S’insulta a algú de forma repetida davant dels/les companys/es, fent
referència a algun aspecte que l’humilia o ridiculitza.
S’obliga sota amenaces algun/a company/a que faci alguna cosa: passar els
deures, comprar llaminadures, recollir…
S’agafa sovint material, diners, menjar... a algú.
S’exposen, a través de les xarxes socials o a les cartelleres de classe,
imatges, fotos, vídeos manipulats per ridiculitzar algun/a company/a.
Es menysprea qui fa coses que a alguns/es no els agraden o que no
comparteixen: anar vestit/a d’una determinada manera, tenir hàbits de salut o
d’alimentació diferents, pertànyer a altres cultures, parlar en una altra llengua,
tenir una altra religió, etc.
Es menysprea, s’ataca, s’insulta o s’avergonyeix companys/es per la seva
orientació sexual.
Es divulguen secrets o intimitats d’algun/a company/a sense el seu
consentiment.
Es fa servir a algú com l’ase dels cops: fer-lo/la caure de la cadira, colpejar-lo
fort amb la pilota, donar-li empentes a les escales, saludar-lo/a amb massa
força, etc.
Què creus que es podria fer per solucionar i/o disminuir aquestes situacions?
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Tot seguit adjuntem alguns gràfics sobre els resultats més rellevants obtinguts en els
qüestionaris de diagnosi:

3.1. Valoració de la convivència al centre
Alumnat

Famílies
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Professorat i PAS

3.2. Grau de coneixement de les mesures de centre vinculades a la convivència
Alumnat

Famílies
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Professorat i PAS

3.3. Grau de satisfacció sobre els canals de comunicació família- centre
Famílies

Professorat i PAS
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4. ÀMBITS, NIVELLS I TEMES
El Projecte de convivència aborda tres nivells d’actuació i es planteja des de tres àmbits
d’intervenció per treballar i desenvolupar els temes corresponents.

4.1. NIVELLS D’ACTUACIÓ
El plantejament global i integral comporta abordar el projecte de convivència des dels
nivells següents:
●

VALORS I ACTITUDS
Contribuir que tot l'alumnat sigui competent en la relació amb si mateix, amb
els altres i amb el món per tal d’aconseguir l’èxit acadèmic, personal, social i
laboral.

●

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
Quan es produeixen situacions que atempten contra la convivència calen
mecanismes d'actuació. D’acord amb un model integrat de resolució dels
conflictes, entenem que, per abordar les diferents situacions en què es pot
trobar el centre, calen orientacions i protocols per recuperar la relació entre les
parts, reparar-ne els danys i aportar resolucions positives a aquestes
situacions.

●

MARC ORGANITZATIU
No és possible la convivència si no tenim una organització que gestioni, articuli
i doni sentit a les actuacions i processos. Una bona organització afavoreix el
clima de convivència.

4.2. ÀMBITS D’INTERVENCIÓ
Un plantejament global de la convivència necessita una acció coordinada i coherent
entre tots els agents educatius que intervenen en els diferents espais i temps dels
nostres alumnes. És per això que el projecte de convivència ha de plantejar-se des de
tres àmbits d’intervenció:
1. CENTRE
2. AULA
3. ENTORN

4.3. TEMES D’ACTUACIÓ
Tenint en compte la complexitat d’elements que intervenen en la convivència es
delimita l’acció en diferents temes. Aquests són imprescindibles per al
desenvolupament d‘un bon clima de convivència i estan connectats a un nivell concret
tal com queda reflectit en aquesta graella:
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TEMES
Valors i
actituds

ÀMBITS
D’INTERVENCIÓ

Coeducació
Educació intercultural
Educació per la pau
Educació socioemocional

Aula

NIVELLS D’ACTUACIÓ

Educar en el respecte
Educar en la gestió positiva dels conflictes
Educar en l’esforç i la responsabilitat
Inclusió
Resolució de
conflictes

Absentisme

Centre

Conflictes greus
Gestió i resolució positiva dels conflictes

Organització
de centre

Acollida
Comunicació

Entorn

Estructura i gestió de recursos
Norma
Participació

Les actuacions i la planificació desenvolupades a l’apartat 6 d’aquest document tenen en
compte els tres blocs esmentats: nivells, àmbits i temes.
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5. OBJECTIUS GENERALS, OBJECTIUS ESPECÍFICS I INDICADORS
Objectius generals
1.- Assegurar i garantir
la participació, la
implicació i el
compromís de tota la
comunitat escolar.

Objectius específics
1.1.Sensibilitzar la comunitat
escolar en el Projecte de
convivència amb la implicació i el
compromís de tots els agents de
la comunitat escolar.
1.2.Elaborar una diagnosi
participativa (alumnat, famílies i
professorat) sobre la situació de
la convivència al centre.
1.3. Constituir i dinamitzar la
comissió de convivència.

1.4. Incrementar la formació en
prevenció, detecció i intervenció
de la comunitat escolar en relació
a la convivència.

Indicadors
● Actuacions de sensibilització de tots
els agents de la comunitat escolar.

● Existència d’una diagnosi sobre la
situació de la convivència al centre.
● Existència de la comissió de
convivència.
● Nombre de reunionsde la comissió
de convivència.
● Nombre de professors/es que
participen en les accions formatives
en matèria de convivència, tant
internes com externes.
● Creació d’un banc de recursos i
estratègies per al professorat.
● Nombre d’actuacions formatives
realitzades adreçades a les famílies.

2.- Ajudar cada alumne
a relacionar-se amb si
mateix, amb els altres i
amb el món.

2.1.Contribuir i potenciar el
desenvolupament personal i
social de l’alumnat de forma
transversal i col·laborativa
(competències socioemocionals).

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

2.3.Educar joves en el
desenvolupament d’uns valors
instrumentals (respecte, esforç,
responsabilitat, etc.) que els
permetin formar-se com a futurs
ciutadans responsables i
compromesos.
2.4.Potenciar la competència
social i ciutadana de l’alumnat.

● Nombre d’activitats formatives
realitzades a l’alumnat.
● Valoració de l’alumnat i el
professorat de les activitats del Pla
d'acció tutorial realitzades.
● Creació instruments/indicadors
d’avaluació de la competència
personal i social per a tot el
professorat.
● Inclusió en el Pla d'acció tutorial
d'actuacions per treballar la gestió
positiva dels conflictes.
● Estratègies del centre que
afavoreixen la gestió positiva dels
conflictes.
● Actuacions orientades a l’educació
en valors.
● Actuacions que promouen l’ajuda
entre iguals al centre.
● Inclusió en el currículum d’accions
orientades a potenciar l’anàlisi
crítica i la presa de decisions.
● Inclusió en el PAT d’accions
orientades a potenciar l’anàlisi
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crítica i la presa de decisions.

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

● Nombre d’alumnes que realitza
Servei Comunitari
● Inclusió en el PAT d’accions
orientades a educar sobre el valor
de la norma per a la convivència.
● Participació de l’alumnat en
l’elaboració de les normes d’aula
en el marc de l’acció tutorial.
● Existència d’espais perquè els
delegats dels alumnes participin en
l’elaboració de les normes i de les
activitats de centre.

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

3.1.Garantir l'òptima incorporació
dels nous membres de la
comunitat escolar a través del
pla d’acollida del centre.

● Existència i difusió de protocols
d'acollida de qualsevol membre de la
comunitat escolar (alumnat, famílies,
professorat, PAS, etc.).
● Valoració del grau de satisfacció del
procés d'acollida, adreçades als
diversos agents de la comunitat
escolar.

3.2.Promoure una cultura
inclusiva que respecti i valori
les diferències de tot
l’alumnat.
3.3.Vetllar l’assistència i
l’acompanyament de tot
l'alumnat.

● Relació d'activitats en el marc de
l'acció tutorial per a l'acollida del nou
alumnat.
● Relació d’actuacions per donar
resposta a la diversitat.
● Protocol d’assistència del centre.
● Relació d’actuacions per l’òptim
acompanyament de l’alumnat per
part d’agents interns i externs del
centre.
● Índex d’absentisme.
● Índex d’abandonament escolar.

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

4.1.Sensibilitzar i donar espais a
la comunitat escolar per afavorir
el diàleg i la gestió positiva
delsconflictes.
4.2.Garantir la formació i
dinamització de l’equip de
mediació del centre amb la
participació dels diferents
membres de la comunitat escolar.

● Relació d'actuacions de
sensibilització portades a terme en el
centre.
● Nombre de dinàmiques portades a
terme per l’alumnat de l’equip de
mediació.
● Nombre d’alumnat format en mediació
escolar.
● Nombre de casos atesos en el servei
de mediació.
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5.1.Establir una estructura
organitzativa i una gestió dels
recursos que afavoreixin la
convivència i el clima escolar.

● Existència de coordinacions entre els
tutors/es i els referents de
convivència del centre.
●

Existència de protocols de
convivència.

●
5.2.Potenciar la participació de la
comunitat escolar com a element
bàsic per garantir la convivència i
el clima escolar.

Nombre de coordinacions dels
diferents projectes relacionats amb la
convivència.
● Creació d’espais oberts i lliures per a
la participació de l’alumnat en
processos i decisions que afavoreixin
a la bona convivència.
● Creació d’espais per a la participació
de les famílies en processos i
decisions que afavoreixin a la bona
convivència.

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

5.4.Participar en iniciatives i
projectes compromesos en la
cultura per a la pau.

● Relació d’actuacions realitzades que
fomentin la participació del
professorat en la convivència i el
clima escolar.
● Nombre d’actuacions de difusió
portades a terme.
● Nombre de reunions realitzades.
● Grau de valoració dels processos de
comunicació que s’estableixen en
els diferents protocols.
● Col·laboració amb iniciatives que
promouen la pau.

-
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5. ACTUACIONS I PLANIFICACIÓ
OBJECTIU 1: Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de tota la comunitat escolar
Actuacions
Constitució i dinamització de
la comissió de convivència

Temes
Participació

Elaboració d’una diagnosi
participativa sobre la situació
de convivència al centre.

Participació

Creació d’un mitjà intern de
centre (professorat i PAS) per
facilitar la gestió de qualsevol
incident

Recursos
● Reunió

Responsables
 Equip directiu

Temporització
Inici de curs

 Formulari

 Departament d’orientació
 Equip directiu

Inici de curs

Comunicació

 Whatsapp SOS

 Equip directiu

Tot el curs

Pautes i estratègies d’atenció
a les persones (professorat,
alumnat…) que arriben al
centre

Acollida

 Reunions

 Equip directiu
 Equip de tutors
 Departament d’orientació

Tot el curs

Coordinació amb les entitats
de l’entorn per promoure la
convivència

Comunicació
Participació

 Trobades amb les
diferents entitats:
 Pla comarcal de
dinàmica educativa de
la Noguera
 Pla municipal de
dinàmica educativa
 Pla d’entorn de la
Noguera
 Ajuntament
 Reintegra
 LIC
 EAP

 Coordinadora d’activitats
 Caps de departament
 Departament d’orientació

Tot el curs
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 Promotor
 IPPSIC
 SIFE

 Contrasenyes per
iEduca

 Equip directiu
 Equip de tutors
 Departament d’orientació

Tot el curs

 Premis LIART

 Equip directiu

Tot el curs

Comunicació
Participació

 Reunions amb el
consell de
 delegats i sindicat
d’alumnes
Representants
 d'alumnes al consell
 escolar.

 Direcció
 Coordinadora d’activitats

Tot el curs

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

Participació






 Direcció
 Equip de tutors

Tot el curs

Mesures, propostes
d’actuació i estratègies per
facilitar l’acollida de l’alumnat
nou i de les famílies noves

Acollida

 Entrevistes
 Fulls de seguiment

 Direcció
 Equip de tutors
 Departament d’orientació

Tot el curs

Espais i canals de
comunicació adreçats a les
famílies

Comunicació

 iEduca
 Entrevistes

 Direcció
 Equip de tutors

Tot el curs

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

Comunicació
Participació

Col·laboració amb l’AFA per
potenciar activitats que
fomentin l’educació en valors
(l’esforç, la responsabilitat…).

Comunicació
Participació

Diàleg amb el sindicat
d'estudiants, delegats i
alumnat en general per
escoltar la seva opinió i
propostes

 Trobades amb els
tutors

Extracte de les NOFC a
la web i informació a les
reunions inicials de
curs.
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Compartir estratègies
d’organització entre tots els
membres de la comunitat
educativa

Estructura i gestió de
recursos

 Trobades
 Reunions

 Direcció
 Equips docents

Tot el curs

Treball de rutines
organitzatives a l’aula

Estructura i gestió de
recursos

 Activitats

 Equips docents

Tot el curs

Protocol de difusió i aplicació
de les NOFC

Norma
Comunicació

 Extracte de les NOFC a
la web i informació a
les reunions inicials de
curs.

 Direcció
 Equip de tutors

Inici de curs
L’aplicació durant tot el curs


Espais de seguiment i
valoració del funcionament
de les normes

Norma
Participació

 Reflexió a les tutories

 Direcció
 Equips docents

Tot el curs

Participació de l’alumnat en el
seu propi procés educatiu.

Participació

 Autoreflexions
trimestrals

 Equips docents
 Equip de tutors

Tot el curs

Participació en accions
formatives en matèria de
convivència per a tota la
comunitat educativa

Participació

 Xerrades per a les
famílies

 Equip de tutors
 Coordinadores ESO i
Batxillerat

Tot el curs

Informació a les famílies i a
l’alumnat sobre activitats
d’entitats de l’entorn per tal
de facilitar la seva
participació i integració

Acollida
Comunicació

 iEduca
 Entrevistes

 Equip de tutors

Tot el curs

Informació dels recursos de
l’entorn (biblioteca, centre
de recursos, serveis
socials...) als professionals
que s’incorporen al centre

Acollida
Comunicació

 Traspàs d’informació

 Equips docents

Tot el curs
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OBJECTIU 2: Ajudar cada alumne/a a relacionar-se amb si mateix/a, amb els altres i amb el món
Actuacions
Proposta d’activitats per
treballar l’autoconeixement,
autoestima i autogestió
(PAT)

Temes
Educació socioemocional
Coeducació
Educar en l’esforç i la
responsabilitat

Proposta d’activitats per
treballar la cohesió grupal i
les habilitats socials (PAT)

Educació socioemocional
Educar en el respecte
Educar en la gestió
positiva dels conflictes
Coeducació

Propostad’activitats per
treballar la comunicació
assertiva, reforçant-ho a
través d’un projecte en
aquells grups que es
consideri necessari

Educació socioemocional
Educar en el respecte
Educar en la gestió
positiva dels conflictes

Activitats de coneixement i
respecte de l’entorn i
d’afavoriment de la interacció
amb aquest

Educació intercultural
Educar per la pau
Educar en el respecte

Recursos
● Material elaborat per
treballar les xerrades
● Dossier/ carpetes
compartides recursos
PAT
● Rúbriques i qüestionaris
d’autoconeixement i
autoavaluació
● Dossier/ carpetes
compartides recursos
PAT
● Dinàmiques concretes
recursos PAT
● Activitats de festivitat
del centre
● Jornada convivència
alumnat 1r ESO
● Sortides de tots els
nivells.
● Projecte de mediació
● Dossier/ carpetes
compartides recursos
PAT
● Elaboració d’una
exposició de cartells
● Treball específic en
petits grups amb
dinàmiques i activitats
concretes
● Activitats concretes del
PAT
● Sortides específiques
de diferents matèries

Responsables
● Equip de tutors/es
● Departament d’orientació
educativa
● Coordinadores d’ESO i
Batxillerat

●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●

Temporització
Tot el curs

Equip de tutors/es
Equip docent
Departament d’orientació
educativa
Coordinadora d'activitats
centre
Coordinadora pedagògica
Coordinadora ESO i
Batxillerat

Tot el curs

Equip de tutors/es
Departament d’orientació
educativa
Coordinadora pedagògica

Segon i tercer trimestre

Equip de tutors/es
Equip docent
Departament d’Orientació
Educativa

Tot el curs
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Participació en projectes ApS
que potencien la interacció.
amb l’entorn

Educar en l’esforç i la
responsabilitat

●
●

Tutories sistemàtiques per al
seguiment individualitzat de
l’alumnat en l’àmbit personal i
social, i col·laboració amb les
seves famílies

Inclusió
Educació socioemocional
Educar en l’esforç i la
responsabilitat

●

Introducció d’activitats que
donin resposta a la
competència personal i social
de manera transversal en
totes les matèries

Educació socioemocional
Educació en el respecte

●

Reunions de tutors/es per
compartir informació sobre
les relacions interpersonals
de l’alumnat

Comunicació
Norma
Estructura i gestió de
recursos

●

●
●
●

●

Coordinació 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.

Participació
Comunicació
Estructura i gestió de
recursos

Coordinació amb les entitats
locals per dur a terme
actuacions concretes per
fomentar el respecte i el

Participació
Comunicació
Estructura i gestió de
recursos

●
●
●

●
●
●

Activitats PAT
Activitats concretes en
diferents matèries
lligades a l’APS de 3r
ESO.

Full de seguiment de les
tutories amb l’alumnat i
famílies.
Graella registre de les
atencions realitzades..

●
●

Equip de tutors/es
Equip docent de les
matèries relacionades
amb l’APS
Coordinador del projecte
APS
Coordinadora ESO
Equip de tutors/es
Departament d’orientació
educativa

Tot el curs

Equip de tutors/es
Equip docent de les
matèries relacionades
Coordinadora ESO

Tot el curs

Tot el curs

●

Equip de tutors/es
Equip docent
Departament d’orientació
educativa
Coordinadora ESO

●
●
●
●

Tot el curs

Activitats concretes de
diferents matèries.
Dinàmiques concretes
Instruments d’avaluació
per valorar les activitats

●
●

Full de seguiment dels
acords establerts en les
reunions de tutors i
tutores
Valoració trimestral del
seguiment
Acta de les reunions
Acta de les reunions
Valoració i seguiment
dels acords

●
●
●

●
●
●
●

Coordinadora ESO
Coordinadora pedagògica
Coordinadora d’activitats
Coordinador/a pla entorn

Tot el curs

Acta de les reunions
Organització de les
xerrades de les
diferents entitats locals
Valoració i seguiment

●
●
●

Coordinadora ESO
Coordinadora pedagògica
Coordinadora d’activitats

Tot el curs

●
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de les xerrades

compromís cívic en el nostre
alumnat.
Coordinació amb el programa
salut i escola per poder parlar
sobre qualsevol tema de salut

Participació
Comunicació
Estructura i gestió de
recursos

●
●
●

Acta de les reunions
Organització i
seguiment de la
consulta oberta
Valoració de la consulta
oberta

●
●
●

Coordinadora d’ESO
Coordinadora pedagògica
Departament d’orientació
educativa

Tot el curs
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OBJECTIU 3: Potenciar l'equitat i el respecte a la diversitat de l'alumnat en un marc de valors compartits
Actuacions
Temes
Recursos
Responsables
Reunions de traspàs
Comunicació
● Informació rellevant de
● Coordinadora d’ESO
primària- secundària i/o amb
Estructura i gestió de
l’alumnat
● Coordinadora pedagògica
altres centres de l’entorn
recursos
● Informes de traspàs
● Departament d’orientació
dels alumnes de les
educativa
diferents escoles
● Graella resum amb tota
la informació rellevant
de l’alumnat
Jornada de convivència amb
l’alumnat de 1r ESO

Acollida
Educació per la pau
Educar en el respecte
Coeducació
Inclusió

●

●
●

Tallers de l’equip de mediació
del centre (alumnat de 3r i 4t
d’ESO) a l’alumnat de 1r
d’ESO

Gestió i resolució positiva
dels conflictes
Educació socioemocional
Coeducació
Educar en el respecte
Inclusió

●
●
●
●

Visita guiada del centre a
l’alumnat de 6è per part de
l’equip de mediació

Acollida
Participació

●
●
●

Dinàmiques elaborades
pel departament
d’Educació i alumnat
col·laborador
Observació directa
sobre les interaccions.
Valoració de les
activitats realitzades

●

Dinàmiques trimestrals
presentades per
l’alumnat de 4t ESO
Mediacions entre
l’alumnat
Rúbriques de valoració
de les dinàmiques per
part de tot l’alumnat
Reunions setmanals de
l’equip de mediació per
l’organització dels tallers

●

Itineraris de la visita
Xerrada de l’alumnat de
mediació a l’alumnat de
6è
Recull de valoracions

●

●
●
●
●

●
●

●
●

Temporització
Final de curs

Equip de tutors/es de
primer d’ESO
Coordinadora pedagògica
Referent d’orientació
educativa
Departament d’oducació
física
Alumnat segon cicle
col·laborador
Referents de l’equip de
mediació
Coordinadora pedagògica
Coordinadora ESO

Primer trimestre

Referents de l’equip de
mediació
Coordinadora pedagògica
Coordinadora ESO

Mes de Març

Tot el curs
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Acollida i seguiment
individualitzats a l’alumnat
que s’incorpora al llarg del
curs

Acollida
Inclusió
Educació socioemocional

●
●
●
●

Desenvolupament d’activitats
i dinàmiques dins el grup
(PAT)

Educació socioemocional
Educar en el respecte
Educar en la gestió
positiva dels conflictes
Coeducació
Educació intercultural

●
●
●

●

Reunions de traspàs
d’informació sobre l’alumnat
al nou professorat que arriba
al centre

Acollida
Comunicació
Estructura i gestió de
recursos

●
●
●
●

Claustre a inici de curs per
donar a conèixer la diversitat
de l'alumnat del centre

Acollida
Comunicació
Estructura i gestió de
recursos
Inclusió

●

●

Informació rellevant de
l’alumne/a
Reunió de traspàs al
tutor, família i/o CAD
Reunions de
coordinació per
l’acollida i seguiment
Fitxa de seguiment de
l’alumne
Activitats i recursos
concrets del PAT primer
trimestre
Dossier/ carpetes
compartides recursos
PAT
Full d’observació i
seguiment de les
interaccions entre
l’alumnat per part del
tutor/a
Valoració de les
activitats realitzades per
part dels tutors
Informació rellevant de
l’alumne
Fitxa de seguiment de
l’alumne
Graelles informatives de
cada grup classe
Traspàs dels fulls de
consell orientador
Informació rellevant
sobre les mesures i
suports d’atenció a la
diversitat
Recursos i estratègies
per l'atenció a tot
l’alumnat . Carpeta
professorat ieduca.

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●

Equip de tutors/es
Equip docent de
referència
Coordinadora pedagògica
Departament d’orientació
Educativa
Referent de l’AA, si
s’escau

Tot el curs

Equip de tutors/es
Departament d’orientació
Educativa
Coordinadora pedagògica
Coordinadora ESO

Tot el curs

Equip de tutors/es
Referent d’orientació
Educativa, si s’escau
Coordinadora pedagògica

Tot el curs

Departament d’orientació
Educativa
Equip de professorat del
centre
Coordinadora pedagògica

Primer trimestre
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●

Reunions, coordinacions i
CAD per fer el seguiment de
l’alumnat

Comissions socials

Reunions d’equip docent

Suport individualitzat a
l’alumnat (TIS i orientadores
educatives del centre)

Comunicació
Gestió i resolució positiva
dels conflictes
Acollida
Inclusió
Estructura i gestió de
recursos
Comunicació
Absentisme
Inclusió
Estructura i gestió de
recursos
Comunicació
Inclusió
Estructura i gestió de
recursos
Acollida
Inclusió
Educar en la gestió
positiva dels conflictes
Educació socioemocional
Absentisme

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Coordinacions amb el
promotor gitano referent del
centre

Comunicació
Inclusió
Absentisme

●

Estructura organitzativa al
centre que afavoreix
l’educació inclusiva i l’atenció
a la diversitat.

Inclusió
Estructura i gestió de
recursos
Comunicació

●

●

●
●

Informació sobre els
Plans Individualitzats
Formulari de valoració
Actes de les reunions,
coordinacions i CAD
Informació rellevant de
l’alumne
Excel compartit amb la
informació rellevant
Informació rellevant de
l’alumne
Fitxa de seguiment de
l’alumne
Acta de la reunió
Informació rellevant de
l’alumne
Fitxa de seguiment de
l’alumne
Acta de la reunió
Informació rellevant de
l’alumne
Fitxa de seguiment de
l’alumne o altres
materials de suport
Coordinacions amb el
tutor/a, familia, docents
Informació rellevant de
l’alumne/a
Fitxa de seguiment de
l’alumne/a
Informació rellevant de
l’alumne/a
Horaris d’atencions
Coordinació i seguiment
a través de la CAD

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Departament d’orientació
Educativa
Coordinadora pedagògica

Tot el curs

Departament d’orientació
Educativa
Equip de tutor/es
TIS
Coordinadora pedagògica
Equip docent
Equip tutors/es
Referent d’orientació
educativa
Membre equip directiu
Referent d’orientació
educativa
TIS
Coordinadora pedagògica

Tot el curs

Referents d’orientació
educativa
TIS

Tot el curs

SIEI
Aula d’Acollida
TIS
Departament d’orientació
educativa
Coordinadora pedagògica

Tot el curs

Tot el curs

Tot el curs
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Reunions amb l’IPPSIC

Comunicació

Coordinació i seguiment de
l’alumnat que fa ús d’aquest
recurs.

Departament d’orientació
Coordinadora pedagògica

Tot el curs

Reunions amb el SIFE

Comunicació

Coordinació i seguiment de
l’alumnat de famílies que
tenen la intervenció del
servei d’integració familiar en
família extensa (SIFE).

Departament d’orientació

Tot el curs
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OBJECTIU 4: Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió del conflicte
Actuacions
Implicació de l’alumnat de 3r i
4t d’ESO en el projecte de
mediació del centre

Temes
Participació
Gestió i resolució positiva
dels conflictes
Educació socioemocional
Inclusió

Dinamització de l’equip de
mediació del centre

Participació
Gestió i resolució positiva
dels conflictes
Comunicació

Realització de tallers a
l’alumnat de 1r d’ESO per
part de l’alumnat mediador

Dinamització del projecte
#aquiproubullying per part de
l’equip de convivència (equip
impulsor i equip de mediació)

Participació
Gestió i resolució positiva
dels conflictes
Educació socioemocional

Participació
Gestió i resolució positiva
dels conflictes
Educar en el respecte
Coeducació

Recursos
● Creació i formació del
grup de mediació del
centre
● Reunions de
coordinació i seguiment
de les accions i funcions
del grup
● Coordinacions
setmanals de l’equip de
mediació
● Graella d’observacions
setmanal
● Actes de seguiment i
valoració dels temes
tractats a les
coordinacions
● Coordinacions
setmanals de l’equip de
mediació
● Activitats i recursos
concrets per a la
realització dels tallers
● Rúbriques de valoració
de les dinàmiques per
part de tot l’alumnat.
● Coordinacions de
seguiment de l'equip de
convivència
● Actes de seguiment i
valoració de les
actuacions
implementades
● Coordinació i seguiment
a través de la CAD

Responsables
● Departament d’orientació
educativa
● Equip tutors/es de 3r i 4t
d’ESO
● Alumnat de l’equip de
mediació de 3r i 4t d’ESO
●
●

●
●
●

●
●
●
●

Temporització
Tot el curs

Departament d’orientació
educativa
Alumnat de l’equip de
mediació de 3r i 4t d’ESO

Tot el curs

Departament d’orientació
educativa
Equip tutors/es de 1r
d’ESO
Alumnat de l’equip de
mediació de 3r i 4t d’ESO

Tot el curs

Equip impulsor del
projecte
#aquiproubullying
Alumnat de l’equip de
mediació de 3r i 4t d’ESO
Departament d’orientació
educativa
Coordinadora pedagògica

Tot el curs
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Implementació de l’ApS
guaites a 3r d’ESO des de
l’equip de convivència

Participació
Gestió i resolució positiva
dels conflictes
Educació socioemocional
Educar en l’esforç i la
responsabilitat

●

●

●
●

Mediacions entre l’alumnat

Gestió i resolució positiva
dels conflictes
Educar en el respecte
Inclusió
Educar en l’esforç i la
responsabilitat

●

●
●

Intercanvi d’experiències amb
altres grups de mediació
escolar de centres que
implementen projectes de
convivència i mediació
escolar

Comunicació
Educar en el respecte
Inclusió
Educació socioemocional
Participació

●
●
●

Proposta d’activitats per
treballar la comunicació,
mediació i la gestió positiva
dels conflictes (PAT)

Comunicació
Educar en el respecte
Inclusió
Educació socioemocional
Participació

●
●
●

Coordinacions del
coordinador ApS del
centre i els referents de
l’equip de convivència
Coordinacions
setmanals de l’equip de
mediació i l’equip de
guaites
Graella d’observacions
setmanal
Actes de seguiment i
valoració dels temes
tractats a les
coordinacions
Coordinacions
setmanals de l’equip de
mediació i l’equip de
guaites
Graella d’observacions
setmanal
Fitxa acords de la
mediació i seguiment
Coordinacions amb el
professorat referent
d’altres centres
Intercanvi
d’experiències entre
l’alumnat mediador
Intercanvi de recursos
entre el professorat
impulsor
Activitats i recursos
concrets del PAT primer
trimestre
Dossier/ carpetes
compartides recursos
PAT
Full d’observació i
seguiment de les

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●

Equip impulsor del
projecte
#aquiproubullying
Coordinador ApS del
centre
Equip de tutors/es de 3r
d’ESO
Alumnat guaita de 3r
d’ESO
Alumnat de l’equip de
mediació
Departament d’orientació

Tot el curs

Departament d’orientació
educativa
Alumnat de l’equip de
mediació de 3r i 4t d’ESO

Tot el curs

Departament d’orientació
educativa
Alumnat de l’equip de
mediació de 3r i 4t d’ESO

Segon trimestre

Equip de tutors/es de
l’ESO
Departament d'orientació
educativa
Coordinadora d’ESO
Coordinadora pedagògica

Tot el curs
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●

Difusió del protocol
d’assetjament entre iguals a
tota la comunitat escolar

Comunicació
Norma
Educar per la pau

●

●

●
●

Seguiment del protocol
d’assetjament i
ciberassetjament entre iguals
a nivell de centre

Gestió i resolució positiva
dels conflictes
Norma
Educar per la pau

●
●

interaccions entre
l’alumnat per part del
tutor/a
Valoració de les
activitats realitzades per
part dels tutors
Creació del protocol
d’assetjament i
ciberassetjament
adaptat a cada un dels
agents de la comunitat
escolar
Difusió del protocol a
l’alumnat mitjançant
activitats de l’equip
mediador i accions
incloses al PAT
Difusió del protocol i
informació a les famílies
del centre
Difusió del protocol i
informació al
professorat del centre
Protocol d’assetjament i
ciberassetjament entre
iguals
Coordinacions de
seguiment i avaluació

●
●
●
●
●

●
●
●

Equip impulsor del
projecte
#aquiproubullying
Equip de tutors/es
Equip directiu
Departament d’orientació
educativa
Alumnat de l’equip de
mediació de 3r i 4t d’ESO

Primer trimestre

Equip directiu
Departament d’orientació
Alumnat de l’equip de
mediació i guaites de 3r i
4t d’ESO

Tot el curs
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OBJECTIU 5: Fomentar una cultura de la pau i la no-violència, juntament amb els valors que fan possible preservar i enriquir la vida
de totes les persones
Actuacions
Temes
Recursos
Responsables
Temporització
Activitats col·lectives de
Educar per la pau
Tot el curs
 Dinàmiques per
 Coordinadora d’activitats
centre per fomentar la cultura Educar en el respecte
commemorar diferents
 Coordinador de l’escola
de la pau i de diferents valors
dies internacionals(dia de
verda
(PAT)
la pau, dia de la dona,
 TIS
dia contra la violència de
 Departament d’orientació
gènere, dia de la fam).
 Equip de tutors
 Escola verda
Relació d’objectius i
Educar en el respecte
Primer trimestre
 Carta de compromís
 Equip de tutors
compromisos a la carta de
compromís educatiu per a la
creació i el manteniment d'un
entorn de convivència i
respecte en el centre
Relació de normes a les
NOFC que garanteixin el
respecte als drets i el
compliment dels deures de
l’alumnat

Educar en el respecte
Educar per la pau

 Document NOFC

 Equip directiu
 Equip de tutors

Inici de curs

Incorporació de la cultura de
la pau en el Projecte educatiu
i en la resta de documents
del centre

Educar per la pau

 Apartat concret al
projecte educatiu

 Equip directiu

Inici de curs

Treball de continguts
d’educació per la pau i pel
respecte en el currículum de
les diverses àrees

Educar per la pau
Educar en el respecte

 Activitats de reflexió
(PAT)
 Debats

 Caps de departament
 Professorat d’àrea

Tot el curs

Ús de mètodes
d’aprenentatge cooperatiu

Educar en el respecte
Coeducació
Inclusió
Educar per la pau
Educar en el respecte

 Activitats a l’aula
 Cooperativa a 4t ESO

 Equip docent

Tot el curs

 Col·laboració amb
entitats de l’entorn (casal

 Equip docent
 Responsable ApS

Tot el curs

Proposta d’activitats dins
l’aprenentatge servei
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d’avis, gran recapte...)

(ApS)com una metodologia
que afavoreix la
responsabilitat i el compromís
cívic
Garantir el dret a la privacitat
dels membres de la
comunitat escolar (drets
d'imatge)

Educar en el respecte

 Signatura del dret
d'imatge a l'inici de
curs.

 Equip de tutors

Tot el curs

Recollida de conflictes greus
que es produeixen en l’àmbit
escolar i els elements
personals, causals i
contextuals que en permetran
l’anàlisi posterior

Educar per la pau
Educar en el respecte
Comunicació

 Observació
 Trobades

 Professorat
 Alumnat
 Personal PAS

Tot el curs

Assignació de professors i
alumnes guaita que vigilin les
hores d’esbarjo, les entrades
i sortides, i altres espais del
centre

Educar per la pau

 Observació

 Equip directiu
 Departament d’orientació

Tot el curs

Trobades amb els alumnes
guaita per comentar
possibles conflictes

Educar per la pau
Educar en el respecte
Comunicació

 Reunions

 Equip directiu
 Departament d’orientació

Tot el curs

Activitats per treballar els
elements bàsics de bona
comunicació: saber escoltar,
respectar el torn de paraula,
saber disculpar-se, saber
elogiar...

Educar en el respecte
Educar per la pau

 Activitats

 Equip docent
 Equip de tutors
 Departament d’orientació

Tot el curs

Activitats formatives des del
centre per a l’alumnat guaita

Educar per la pau
Educar en el respecte
Participació

 Trobades

 Equip de tutors
 Departament d’orientació

2n i 3r trimestre
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Trobades d’equips docents
per buscar estratègies per
resoldre conflictes i potenciar
la bona convivència.

Educar per la pau
Educar en el respecte
Comunicació

 Reunions

 Equip directiu
 Equip de tutors

Tot el curs
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6. PROTOCOLS PER A LA MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA
La Generalitat de Catalunya ofereix uns protocols que serveixen com a base per a aquesta gestió
en qualsevol marc escolar i aquests seran els nostres referents.
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/

Circuit simplificat d’intervenció davant conductes de l’alumnat greument
perjudicials per a la convivència
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Actuació amb menors de catorze anys en situacions de conflicte o comissió
d’una infracció penalenal
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Intervenció en cas de conflicte greu amb l’alumnat
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Maltractament infantil i adolescent

38

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA INSTITUT CIUTAT DE BALAGUER

Prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d'odi i discriminació
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Prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament i el ciberassetjament
entre iguals
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Prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar a persones
LGBTI(elaborat per instància del Parlament de Catalunya en compliment de la Moció 101/XI aprovada el 09.03.2017)
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Prevenció, detecció i intervenció davant la violència masclista entre
l’alumnat
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Prevenció, detecció i intervenció davant situacions d’absentisme
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