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PCONV 2. INFORME GLOBAL

1- DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ

DADES DEL CENTRE

Codi: 25003196
Nom: Vedruna Mollerussa
Titularitat: Privat
Adreça: c. Crist Rei, 5
Telèfon: 973600455
Adreça Electrònica: c5003196@xtec.cat

CONTEXTUALITZACIÓ

 La convivència l'entenem com aprendre a viure junts i en harmonia; tenint 
en compte els tres eixos fonamentals: la construcció de la pròpia 
personalitat, la relació amb les altres persones i el sentiment de pertinenca a 
la comunitat. A l'escola estem treballant perquè això sigui així i per fer-ho 
més concret redactem aquest pla de Convivència. Des del Pec es proposa 
una escola democràtica i participativa, respectuosa amb el pluralisme 
ideològic; una escola inclusiva que promou la convivència a través de la 
integració, la tolerància, el respecte i la cohesió social; una escola 
compromesa amb els seu entorn, que fomenta la pau i la solidaritat, i hàbits 
relacionats amb la salut i la sostenibilitat. Tenint en compte això hem 
elaborat aquest projecte, que vol ser un document que engloba el conjunt 
d'accions encaminades a la millora de la convivència. Hi ha hagut un espai 
de reflexió conjunta de tota la comunitat i tot ha estat coordinat amb l'entorn. 
El Pla de Convivència ens ajudarà a educar l'alumnat en la gestió positiva 
dels conflictes: comunicació, emocions, presa de decisions... Es tracta d'un 
document que pretén ser pràctic, obert i entenedor, amb recursos suficients 
per poder treballar aquests aspectes.
 

2- DIAGNOSI- RESULTATS

Absentisme

Punts molt forts

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.

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

Disposem d'un protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre
absentisme.
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Disposem de mecanismes àgils i eficacos per a la detecció i registre de
les faltes d'assistència a classe.

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.

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.

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

Treballem la prevenció de l'absentisme.

Punts forts

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

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.

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

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

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

Impliquem les famílies per evitar situacions d'absentisme.

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

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

Acollida
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Punts molt 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.

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

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

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

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

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

Establim propostes d'actuació específiques per realitzar l'acollida del
professorat nou, PAS i d'altres professionals.

Preveiem actuacions per afavorir el coneixement mutu i facilitar la cohesió
del grup.

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

Preveiem una imatge acollidora del centre.

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

Tenim mecanismes específics per acollir l'alumnat nouvingut.

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 comencat el curs.

Punts forts

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.).
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Disposem d'estratègies concretes per facilitar l'acollida de les famílies en
l'àmbit de l'aula.

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

Ens coordinem amb les entitats de l'entorn del centre 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.

Potenciem les xarxes de suport entre iguals per facilitar l'acollida i la
integració a l'aula.

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

Punts febles

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

Punts molt febles

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

Coeducació

Punts molt forts

Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i
actuacions per educar l'alumnat en el respecte i la no discriminació per
raons de sexe, identitat de gènere, expressió de gènere o per orientació
afectivosexual.

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

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.

Garantim un ús no sexista dels espais del centre.

Potenciem la participació de tot l'alumnat en igualtat de condicions i
d'oportunitats.
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Promovem la participació i la relació de tot l'alumnat de manera igualitària
i lliure d'estereotips.

Punts forts

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.

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

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

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 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 entitats de l'entorn per promoure la coeducació.

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

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.

Comunicació

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

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

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

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

Disposem de sistemes d'informació i comunicació digitals.

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

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

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

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

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

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

Conflictes greus

Punts molt forts

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

Detectem els conflictes greus que esdevenen a l'aula.

Punts forts

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

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

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

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

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.

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

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

Punts febles

Avaluem les mesures i actuacions realitzades en el centre per fer front als
casos de conflictes greus i ho recollim en la memòria anual del centre.
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Disposem d'estratègies concretes per implicar el professorat i altres
professionals en la resolució de conflictes greus amb l'alumnat.

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

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

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

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.

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

Educació intercultural

Punts molt forts

Formem la comunitat escolar en la integració de tots els seus membres.

Promoure la integració a l'aula de tot l'alumnat.

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

Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i
actuacions per educar l'alumnat en la comprensió de la diferència i la
diversitat cultural.

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

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

Establim actuacions per promoure les relacions interpersonals i
cohesionadores entre l'alumnat.

Recollim en els documents del centre l'educació intercultural per
aconseguir els objectius educatius.
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Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació intercultural.

Punts forts

Desenvolupem un currículum intercultural.

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

Establim propostes d'actuacions específiques a l'alumnat per conèixer i
respectar la diversitat social, cultural i ètnica, fent incidència en tot allò que
ens uneix.

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

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

Punts febles

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

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

Educació per la pau

Punts molt forts

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen els valors
convivencials.

Punts forts

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

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

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

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

Punts febles

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

Estructura i gestió de recursos

Punts molt forts

Organitzem l'aula en funció de l'alumnat.

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

Treballem les rutines organitzatives i convencionals a l'aula.

Punts forts
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Alineem els nostres objectius i actuacions amb els dels projectes
comunitaris extistents en l'entorn.

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

Compartim, entre els docents, estratègies d'organització.

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

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

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

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

Fomentem un lideratge positiu del professorat.

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

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

Organitzem els espais per afavorir un bon clima de centre.

Potenciem espais i mecanismes de coordinació dels recursos humans.

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

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

Punts febles

Formem la comunitat escolar en organització i gestió de centre.

Impliquem la família en el funcionament de l'aula.

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

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

Gestió i resolució positiva dels conflictes

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.

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.

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

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

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

Utilitzem la mediació per a la gestió positiva dels conflictes.

Punts forts

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

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

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

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.

Intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte.

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

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

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

Punts molt febles

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

Disposem d'un servei de mediació escolar.

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

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

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

Educació socioemocional

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.

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.

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

Potenciem la competència comunicativa de l'alumnat.
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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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Norma

Punts molt forts

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

Eduquem en el sentit de la norma.
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Elaborar les normes d'aula amb l'alumnat.

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).

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

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

Tenim normes d'aula clares i concretes.

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

Punts forts

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

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

Valorem i revisem periòdicament les normes d'aula.

Punts febles

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

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

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

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

Punts molt 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.
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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.

Educar en el respecte

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

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

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.

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

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

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

Ens coordinem amb les entitats de l'entorn per promoure el respecte.

Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn el valor
del respecte.
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Participem en xarxes de centres que promouen el valor del respecte.

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.

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

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

Punts febles

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

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

Recollim el valor del respecte en els documents del centre.

Participació

Punts molt forts

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

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

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
del professorat, PAS i professionals d'atenció educativa en el centre.
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Estimulem la participació de l'alumnat en el seu propi procés educatiu
com, per exemple, en el seguiment i en l'avaluació de les activitats a l'aula.

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

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

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

Preveiem un calendari i espais físics i virtuals per tal de facilitar les
reunions de les associacions del centre i els diversos òrgans de
participació de la comunitat escolar.

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

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

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 febles

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

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

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

Promovem les xarxes de centre.

Educar en la gestió positiva dels conflictes

Punts molt forts

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

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

Punts forts

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Punts febles
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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.

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

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

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

Punts molt febles

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

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

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.

Educar en l'esforç i la responsabilitat

Punts molt forts

Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn l'esforc
i la responsabilitat.

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

Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació en els valors
de l'esforc 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'esforc i la responsabilitat.

Punts forts

Avaluem les mesures destinades a fomentar els valors entre la comunitat
escolar i ho recollim en la memòria anual del centre.
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Desenvolupem en el currículum de les diverses àrees continguts per
treballar l'esforc i la responsabilitat.

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

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

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'esforc, la responsabilitat i el compromís cívic.

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

Participem en xarxes de centres que promouen els valors de l'esforc i la
responsabilitat, i el compromís cívic.

Recollim en els documents del centre el foment de l'esforc i la
responsabilitat per aconseguir els objectius educatius.

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

Inclusió

Punts molt 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.
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Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions
concretes de foment de 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 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.

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

Valorem i integrem tots els membres de la comunitat.

Punts forts

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.

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

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.

3- OBJECTIUS

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

 2.1 Potenciar les competències socioemocionals.
 
 2.2 Potenciar les habilitats i competències 
necessàries per a la gestió positiva dels conflictes.
 
2.5 Educar en el valor de la norma i potenciar la 
participació de l'alumnat en la seva elaboració.
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4- ACTUACIONS PREVISTES

2. Resolució de conflictes

Temes

1 - Gestió i resolució positiva dels conflictes

Gestió i resolució positiva dels conflictes

Actuacions
Centre  Contemplar mesures educatives entre les estratègies 

d'intervenció enfront els conflictes lleus. Recurs D6
 
 Elaborar protocols de detecció i intervenció de conflictes lleus. 
Recurs D5
 
 Incloure en la memòria anual la valoració de les actuacions 
realitzades en la resposta als conflictes lleus i elaborar, si 
s'escau, propostes de millora. Recurs H3
 
 Incloure en les NOFC que les mesures sancionadores vagin 
acompanyades de mesures educatives i/o d'utilitat social per al 
centre. Recurs C2
 
 Recollir sistemàticament els conflictes que es produeixen en 
l'àmbit escolar i els elements que en permetran l'anàlisi 
(personals, causals i contextuals). Recurs D1
 

https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.hi60zob1xz5s
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.kzwbhj1ns62j
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.f43toiqqv1qn
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.apj0772pd58v
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.tn4ty6hm66vl
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Aula Assamblea
 (Centre)
Espai de la calma
 (Centre)
Graella recollida de conflictes i propostes de resolució.
 (Centre)
Inscripció al programa contra el Bullyig que ofereix la fundació 
del Barca.
 (Centre)
Projecte Duna, Projecte Puc, Monstre de colors, Fada Minty, 
contes d'autoestima, empatia i ràbia, Bon dia, Projecte Happy, 
Sociogrames.
 (Centre)
 Actuar amb rapidesa i fermesa per evitar l'escalada del conflicte
i les respostes violentes i que l'acumulació de diversos conflictes
lleus derivi en un conflicte greu. Recurs D2
 
 Ajudar l'alumnat a reflexionar després de realitzar una acció,a 
fer-se'n responsable i a assumir les conseqüències que se'n 
poden derivar. Recurs E4
 
 Coordinar-se a nivell d'equip docent respecte a les actuacions i 
les estratègies a dur a terme a l'aula. Recurs I3
 
 Donar a conèixer a l'equip docent els protocols d'intervenció 
enfront els conflictes lleus i les conductes disruptives que tenen 
lloc a l'aula. Recurs I2
 
 Dur a terme accions i facilitar espais per ajudar l'alumnat a 
reflexionar, després d'un conflicte, sobre les possibles 
alternatives i les seves conseqüències. Recurs F2
 
 Elaborar de manera sistemàtica un registre de les conductes 
disruptives que es donen a l'aula i els elements que en 
facilitaran l'anàlisi (lloc, moment, tasca, en relació als companys,
en relació al professorat, etc.). Recurs C4
 
 Fer un recull sistemàtic dels conflictes d'aula i els elements que 
en facilitaran l'anàlisi (lloc, moment, tasca ,etc.). Recurs C2
 
 Garantir que a cada aula hi hagi alumnat mediador. Recurs H1
 
 Impulsar el diàleg respectuós i l'escolta activa en els processos 
de gestió de conflictes a l'aula. Recurs B1
 
 Impulsar les xarxes de suport entre iguals per a la gestió i la 
resolució de conflictes mitjancant cercles restauratius, posant 
l'accent en la comunitat, les relacions i la confianca. Recurs G2
 

https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.p2u8y9247dm1
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.jg9qiqmzbr9q
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.gfnbtkguu3uv
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.biel23pxsm84
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.nflzamd0cw78
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.ru98a9brydnb
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.vyyd9118cv2g
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.gwtygn731vav
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.nz64v6h924cn
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.abe1ml2p4e2n
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 Incloure en les reunions d'equip docent l'anàlisi de conflictes, 
les possibles causes i les propostes de millora. Recurs I1
 
 Organitzar a les sessions de tutoria assemblees de grup per tal 
que tot l'alumnat participi en la gestió dels conflictes. Recurs B2
 
 Treballar amb el grup classe els elements personals, causals i 
contextuals dels conflictes que s'han donat a l'aula per acordar 
propostes de millora grupals. Recurs F3
 

Entorn  Recollir informació i comunicar-se amb les famílies d'alumnes 
implicats en conflictes lleus o que tinguin conductes disruptives 
per tal de fer-les copartíceps en la seva gestió i resolució. 
Recurs A2
 

https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.jv6znckao4xt
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.s4zmcy6ekmm2
https://docs.google.com/document/d/15FFqrcktrTK-z6bFlnIZG8eZQuFckRMmvg_BOzHb6JU/edit#bookmark=kix.5wq8d98syl25
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

Assamblea
 (Centre)

L'assemblea de 
classe proporciona 
als nens i nenes un
espai de discussió 
per plantejar els 
problemes que els 
afecten, és el lloc 
on poden 
expressar la seva 
opinió, prendre 
decisions, parlar 
dels projectes de 
treball que es 
vulguin plantejar, 
arribar a acords, 
establir les normes 
que creguin 
necessàries i per 
dir-ho d'una 
manera ràpida, 
practicar actituds 
democràtiques i 
implicar-se en la 
vida 
escolar.L'assemble
a de classe ha de 

Docents Del 14/10/2020 al 19/06/2020 
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
ser periòdica 
(setmanal) tot i que
també pot ser 
puntual, segons les
necessitats.Convé 
establir un 
reglament de 
l'assemblea que 
sigui senzill i 
operatiu en el que, 
entre altres coses, 
s'especifiquin els 
temes a tractar, la 
manera de prendre 
decisions i defineixi
la figura del/la 
secretari/a.Es molt 
important que es 
vetlli per la 
participació de 
tothom.Funcionam
ent i pautes: Durant
la setmana, els 
alumnes que 
vulguin, escriuen 
en fulls de diferents
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
colors, coses 
positives que els ha
passat i que 
vulguin compartir i 
experiències, 
accions, 
sensacions 
negatives que han 
experimentat. 
Després ho 
dipositen dins la 
caixa. Periodicitat. 
De 30 minuts a una
hora a la setmana. 
Ritual. Seure en 
rotllana. Integrants:
Els alumnes de 
classe i el mestre 
que actua de 
moderador 
principal, vigilant i 
dirigint cada 
moment. Per ordre 
correlatiu en el 
llistat dels alumnes 
cada setmana un 
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
és el responsable 
de ser el secretari i 
de manera que al 
final de curs tots, 
sense excepció, 
han participat 
ocupant càrrec. 
Funcions del 
secretari. En iniciar 
l'assemblea ha 
d'anar apuntant els 
acords presos al 
final de cada 
intervenció. Segons
el nivell de 
l'alumnat el 
secretari, o bé 
escriu el que entre 
tots es decideix, o 
bé copia de la 
pissarra el que el 
mestre concreta. 
Tot queda registrat 
en una llibreteta on 
s'especifica la data,
els noms del 
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
moderador i 
secretari, així com 
els acords presos. 
Felicitacions. Es 
una bona manera 
de comencar. 
Contribueix a 
millorar 
l'autoestima 
individual i grupal. 
Les respostes, les 
solucions, no 
sempre les ha de 
donar el tutor/a. Pot
intervenir de 
manera que 
l'alumnat aporti les 
solucions o doni 
respostes adients. 
Si a l'assemblea no
s'arriba a 
consensuar una 
solució sempre es 
pot votar. El que no
ha de passar és 
que pocs decideixin
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
per tots. 
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

Espai de la calma
 (Centre)

Aquest espai es 
crea amb l'ajuda de
l'alumnat per 
aprendre a 
conviure amb les 
emocions de la 
calma, la pau 
interior, la 
tranquil.litat, les 
bones paraules, el 
silenci.Es crea 
l'espai amb dos 
objectius:Donar als 
alumnes un espai 
on poder estar 
tranquil i realitzar 
algunes tasques 
sense presses, 
amb tons de veus 
suaus, i cos i ment 
relaxats. Lectura, 
massatges, 
respiracions.I en 
conseqüència en 
sortiria un segon 
objectiu: facilitar la 

Docents Del 14/10/2019 al 19/06/2020 



          
          Vedruna Mollerussa
 

12/12/2019

Pàg. 34

5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
reconducció del 
malestar que 
provoca l'enuig a 
aquell alumne que 
té un sentiment de 
ràbia o simplement 
un moment d'estrès
i que per tant 
necessita uns 
minuts d'estar sol/a
i per tant li pugui 
anar bé calmar-se i
retornar a la classe 
amb normalitat i 
sense provocar una
situació de conflicte
a l'espai on des de 
petits hem aprés a 
estar tranquils.En 
cap cas serà un 
espai de càstig o 
d'utilitzar 
habitualment. Però 
si que pot servir 
tant per l'alumne 
que s'enfada per 
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
tot, com per al que 
un dia no li surt 
quelcom i necessita
treure la 
ràbia/enuig interior 
(per exemple). O 
simplement per 
estar estones 
tranquil.les amb els
nostres 
amics.Aquest espai
s'habilitarà amb 
material comú i si 
s'escau amb 
material que per 
espontaneïtat hagin
volgut aportar els 
mateixos alumnes. 
Una caixa amb: 2 o
3 botelles de la 
calma (fetes pel 
mestre, els 
alumnes....) Un 
peluix agradable 
(fet per una mare, 
compartit per un 



          
          Vedruna Mollerussa
 

12/12/2019

Pàg. 36

5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
alumne...) Un 
figura/pilota de 
goma/esponja per 
prémer. Figures 
fetes amb arròs a 
dins (com les boles
de malabars però 
menys dures). 
Mandala per poder 
pintar si això els 
relaxa. Fulls per 
esquincar. Llibreta 
comú per ratllar o 
escriure. El racó de
la lectura: Lectures 
fàcils. 
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

Graella recollida de conflictes i 
propostes de resolució.
 (Centre)

L'objectiu és donar 
eines a l'alumnat 
per poder resoldre 
els problemes més 
habituals del seu 
dia a dia, partint 
dels mateixos 
problemes i 
esperant/escoltant 
les seves pròpies 
propostes.Es 
pretén partir del 
què passa per 
facilitar solucions 
útils per a ells i que
els serveixi per a 
noves 
situacions.Funcion
ament:Quan: poc 
després del 
conflicte (màxim 
durant el mateix dia
que passa)On: a 
l'aula.Qui: els 
alumnes implicats 
amb l'ajuda del 

Docents Del 14/10/2019 al 19/06/2020 
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
grup classe si cal i 
la guia del mestre 
que ha vist el 
conflicte (tutor o 
especialista).Com: 
S'explica la utilitat 
de la graella i es 
guarda en una 
carpeta a l'espai de
la calma. En el 
primer conflicte 
cada un dels 
implicats en el 
problema explica la
seva versió, posen 
nom a com s'ha 
sentit cadascú i es 
posa en la graella. 
Un cop dit com s'ha
sentit l'altre i 
ambdues parts 
entenguin el 
sentiment de l'altre,
s'exposa com es 
podria haver 
solucionat sense 
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
haver arribat al 
conflicte. Ho poden
dir ells sols o amb 
l'ajuda del grup 
classe.El fet que 
se'ls doni l'opció a 
ser autònoms amb 
les possibles 
solucions fa que 
prenguin més 
consciència del 
perquè i el com.
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

Inscripció al programa contra el 
Bullyig que ofereix la fundació del 
Barca.
 (Centre)

La Fundació Barca 
obre el curs 19-20 
el seu nou 
programa 
#ContraElBullying, 
un recurs educatiu 
que es centra a 
treballar la 
prevenció en les 
escoles de primària
a través de 
dinàmiques 
lúdiques i 
participatives on 
l'esport és l'eix 
vertebrador. 
L'efectivitat 
d'aquest programa 
ha estat avaluat 
amb evidència 
científica a escoles 
pilot de Catalunya 
durant dos anys pel
grup de recerca 
LAECOVI. En les 
escoles on s'ha 

Docents Del 09/01/2020 al 20/06/2020 
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
pilotat la nostra 
metodologia, s'hi 
han reduït les 
víctimes en un 35,8
%. El programa 
s'ofereix 
obertament i 
gratuïtament per 
ser implementat de 
forma autònoma a 
tot el centre 
d'educació primària
que ho sol.liciti al 
formulari on line del
programa: 
https://taquilla.fcbar
celona.cat/fundacio
/ca/tallers-
bullying2019/ . 

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

Projecte Duna, Projecte Puc, 
Monstre de colors, Fada Minty, 
contes d'autoestima, empatia i 
ràbia, Bon dia, Projecte Happy, 
Sociogrames.
 (Centre)

Docents Del 14/10/2019 al 19/06/2020 
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Actuar amb rapidesa i fermesa per 
evitar l'escalada del conflicte i les 
respostes violentes i que 
l'acumulació de diversos conflictes 
lleus derivi en un conflicte greu. 
Recurs D2
 

  

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Ajudar l'alumnat a reflexionar 
després de realitzar una acció,a fer-
se'n responsable i a assumir les 
conseqüències que se'n poden 
derivar. Recurs E4
 

  

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Contemplar mesures educatives 
entre les estratègies d'intervenció 
enfront els conflictes lleus. Recurs 
D6
 

  

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

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

  

https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.p2u8y9247dm1
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.jg9qiqmzbr9q
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.hi60zob1xz5s
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.hi60zob1xz5s
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.gfnbtkguu3uv
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Donar a conèixer a l'equip docent 
els protocols d'intervenció enfront 
els conflictes lleus i les conductes 
disruptives que tenen lloc a l'aula. 
Recurs I2
 

  

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Dur a terme accions i facilitar 
espais per ajudar l'alumnat a 
reflexionar, després d'un conflicte, 
sobre les possibles alternatives i les
seves conseqüències. Recurs F2
 

  

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Elaborar de manera sistemàtica un 
registre de les conductes 
disruptives que es donen a l'aula i 
els elements que en facilitaran 
l'anàlisi (lloc, moment, tasca, en 
relació als companys, en relació al 
professorat, etc.). Recurs C4
 

  

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Elaborar protocols de detecció i 
intervenció de conflictes lleus. 
Recurs D5
 

  

https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.biel23pxsm84
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.nflzamd0cw78
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.ru98a9brydnb
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.kzwbhj1ns62j
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Fer un recull sistemàtic dels 
conflictes d'aula i els elements que 
en facilitaran l'anàlisi (lloc, moment, 
tasca ,etc.). Recurs C2
 

  

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Garantir que a cada aula hi hagi 
alumnat mediador. Recurs H1
 

  

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Impulsar el diàleg respectuós i 
l'escolta activa en els processos de 
gestió de conflictes a l'aula. Recurs 
B1
 

  

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Impulsar les xarxes de suport entre
iguals per a la gestió i la resolució 
de conflictes mitjancant cercles 
restauratius, posant l'accent en la 
comunitat, les relacions i la 
confianca. Recurs G2
 

  

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

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

Objectius 
assolitsRecursos 
elaborats

Docents Del 14/10/2019 al 19/06/2020 

https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.vyyd9118cv2g
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.gwtygn731vav
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.nz64v6h924cn
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.nz64v6h924cn
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.abe1ml2p4e2n
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.f43toiqqv1qn
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Incloure en les NOFC que les 
mesures sancionadores vagin 
acompanyades de mesures 
educatives i/o d'utilitat social per al 
centre. Recurs C2
 

  

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

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

  

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Organitzar a les sessions de tutoria
assemblees de grup per tal que tot 
l'alumnat participi en la gestió dels 
conflictes. Recurs B2
 

  

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Recollir informació i comunicar-se 
amb les famílies d'alumnes 
implicats en conflictes lleus o que 
tinguin conductes disruptives per tal
de fer-les copartíceps en la seva 
gestió i resolució. Recurs A2
 

Tutories Docents Del 14/10/2019 al 19/06/2019 

https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.apj0772pd58v
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.jv6znckao4xt
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.djx4ehw4fss5
https://docs.google.com/document/d/15FFqrcktrTK-z6bFlnIZG8eZQuFckRMmvg_BOzHb6JU/edit#bookmark=kix.5wq8d98syl25
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Recollir sistemàticament els 
conflictes que es produeixen en 
l'àmbit escolar i els elements que en
permetran l'anàlisi (personals, 
causals i contextuals). Recurs D1
 

Graella Docents Del 14/10/2019 al 19/10/2020 

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Treballar amb el grup classe els 
elements personals, causals i 
contextuals dels conflictes que 
s'han donat a l'aula per acordar 
propostes de millora grupals. 
Recurs F3
 

  

https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.tn4ty6hm66vl
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.s4zmcy6ekmm2
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6- "El Projecte de Convivència del centre ha d'incloure la concreció de
protocols de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions de
conflictes greument perjudicials per a la convivència en els seus
projectes. Els centres poden adaptar a la seva realitat i necessitats
específiques els protocols per a la millora de la convivència del
Departament d'Educació. Aquests protocols s'haurien d'adjuntar a
l'informe del projecte."
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7- INDICADORS

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

• Inclusió en l'acció tutorial d'accions 
orientades a educar sobre el valor de la 
norma per a la convivència• Participació 
de l'alumnat en l'elaboració de les 
normes d'aula en el marc de l'acció 
tutorial• Existència d'espais perquè els 
delegats dels alumnes participin en 
l'elaboració de les normes de centre
 

 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.)
 


