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PCONV 2. INFORME PER TEMES

1- DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ

DADES DEL CENTRE

Codi: 08035957
Nom: Can Deu
Titularitat: Públic
Adreça: c. la Prada, 1-35
Telèfon: 937161158
Adreça Electrònica: a8035957@xtec.cat

CONTEXTUALITZACIÓ

Escola d'una línia, amb tres cursos d'Educació Infantil i sis de Primària. Uns 
230 alumnes.Centre tipus B.L'entorn social es caracteritza per estar format 
majoritàriament per famílies joves, d'un nivell socioeconòmic mig-baix que 
està patint les conseqüències de la crisi econòmica: atur, situació laboral 
inestable, reducció del nombre de beques i ajuts. La major part tenen el 
castellà com a llengua d'ús habitual i amb poc contacte amb el català fora de
l'escola. L'escola té pocs alumnes immigrants, la majoria d'origen Centre i 
Sud-americà. Una bona part d'aquests nascuts aquí.Hi ha una participació 
alta en l'assistència a les reunions de classe, a les festes escolars i a d'altres
esdeveniments escolar. Tot i que la implicació de les famílies en aquestes 
activitats és més reduïda. Val a dir, però que la convivència en general és 
agradable i cordial.
 

2- DIAGNOSI- RESULTATS

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.

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

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.
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Punts forts

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

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

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'un servei de mediació escolar.

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.

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

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

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

Punts febles

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

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

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.

Punts molt febles

Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i
pràctiques sobre la gestió i la resolució de conflictes lleus.
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Ens coordinem amb les administracions locals per detectar, analitzar i
donar resposta als conflictes lleus que es donen a l'entorn dels centres
educatius.

Educar en la gestió positiva dels conflictes

Punts molt forts

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

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

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

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

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

Punts forts

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

Avaluem el funcionament dels processos d'educar en la gestió positiva
dels conflictes i del servei de mediació i ho recollim en la memòria anual
del centre.

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

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.

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

Impulsem des de totes les àrees la gestió dels conflictes d'aula mitjancant
estratègies de gestió positiva.
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Incorporem l'educació en la gestió positiva dels conflictes i la cultura de
mediació al Projecte educatiu i a la resta de documents del centre.

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

Punts febles

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

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

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

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

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

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

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

Punts molt febles

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

3- OBJECTIUS

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

1.1 Sensibilitzar la comunitat escolar de la necessitat 
d'elaborar un Projecte de convivència amb la 
implicació i el compromís de tots els agents 
educatius.
 
1.3 Crear els espais necessaris per afavorir la 
participació dels diferents sectors de la comunitat en 
l'elaboració del projecte.
 
1.4 Constituir i dinamitzar la comissió de convivència.
 

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

2.1 Potenciar les competències socioemocionals.
 
2.2 Potenciar les habilitats i competències 
necessàries per a la gestió positiva dels conflictes.
 
2.3 Educar infants i joves en el desenvolupament 
d'uns valors instrumentals (respecte, esforc, 
responsabilitat, etc.) que els permetin formar-se com 
a futurs ciutadans responsables i compromesos.
 
2.5 Educar en el valor de la norma i potenciar la 
participació de l'alumnat en la seva elaboració.
 

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

3.2 Promoure una cultura inclusiva que respecti i 
valori les diferències en un marc de valors compartits.
 
3.5 Prevenir l'absentisme i facilitar la reincorporació 
de l'alumnat absentista
 
3.6 Promoure la participació de l'alumnat en les 
activitats complementàries, extraescolars i de lleure 
educatiu de l'entorn.
 

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

4.1 Sensibilitzar la comunitat escolar en la 
importància del valor del diàleg i la gestió positiva 
dels conflictes.
 
4.2 Organitzar el servei de mediació al centre amb la 
participació dels diferents membres de la comunitat 
escolar.
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5. Fomentar una cultura de la pau 
i la no-violència, juntament amb 
els valors que fan possible 
preservar i enriquir  la vida de 
totes les persones. 

5.4 Potenciar la participació de tots els sectors de la 
comunitat escolar com a element bàsic per garantir la
convivència i el clima escolar.
 
5.5 Afavorir els canals de comunicació del centre 
educatiu com a elements facilitadors de la 
convivència i el clima escolar.
 
 (Centre)

4- ACTUACIONS PREVISTES

1. Valors i actituds

Temes

1 - Educar en la gestió positiva dels conflictes

Educar en la gestió positiva dels conflictes

Actuacions
Centre  Oferir, en el marc del Pla de formació de centre, formació al 

professorat i, si escau, a les famílies, al PAS i a l'alumnat, sobre 
convivència i mediació escolar. Recurs G2
 
 Oferir, en el marc del Pla de formació de centre, formació al 
professorat i, si escau, a les famílies, al PAS i a l'alumnat, sobre 
educar en gestió positiva dels conflictes. Recurs G1
 

Aula  Animar l'alumnat a formar part de l'equip de mediació. Recurs 
E2
 
 Establir les mesures necessàries i els compromisos entre 
família i tutor del centre en els continguts específics addicionals 
de la carta de compromís educatiu per estimular la implicació de
les famílies en l'educació en la gestió positiva dels conflictes. 
Recurs G2
 
 Formar l'alumnat en mediació escolar. Recurs E1
 
 Garantir que a cada aula hi hagi alumnat format en mediació 
escolar. Recurs E3
 
 Utilitzar l'aplicació informàtica Escola i Família per tal de 
fomentar l'acció tutorial compartida. Recurs G1
 

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.djjkfll7sks8
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.h4i6vutgehoy
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.jn5qghk4t2nn
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.jn5qghk4t2nn
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.hjgoij5yj7ah
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.hjgoij5yj7ah
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.338gf41dcu5k
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.co50xjhiul5a
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.kj6wc2ligxk3
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Entorn  Convidar les famílies a participar en les activitats formatives del
centre sobre educar en la gestió positiva dels conflictes. Recurs 
A1
 
 Convidar les famílies a participar en les activitats formatives del
centre sobre mediació. Recurs A2
 

 Difondre la tasca i col•laborar amb els serveis de mediació. 
Recurs E2
 
 Impulsar les trobades d'alumnat mediador als diferents 
territoris. Recurs F2
 
 Potenciar la participació dels docents en la formació de les 
famílies per tal de compartir experiències i donar continuïtat i 
coherència a la tasca educativa. Recurs A3
 
 Promoure Projectes de convivència d'àmbit comunitari en el 
marc dels Plans Educatius d'Entorn o altres projectes 
socioeducatius. Recurs C1
 
 Promoure la coordinació de les persones responsables dels 
equips de mediació i de l'educació en la gestió positiva dels 
conflictes dels centres d'un territori mitjancant seminaris o grups 
de treball creant xarxa. Recurs B2
 
 Utilitzar la carta de compromís educatiu per promoure la 
corresponsabilitat de les famílies en l'educació en la gestió i 
resolució positiva dels conflictes dels seus fills i filles. Recurs A4
 

2. Resolució de conflictes

Temes

1 - Gestió i resolució positiva dels conflictes

Gestió i resolució positiva dels conflictes

Actuacions

https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.zi1a703ra8m
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.zi1a703ra8m
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.kox61ktoobsa
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.bfoalnjevm4r
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.46s6mn5khy32
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.47puy3a1pal
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.peq1l3sfg237
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.w5hop9b1xnea
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.a8ug2rjr1ke3
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Centre  Analitzar el nombre i la tipologia de conflictes que es donen en 
l'àmbit escolar per dissenyar estratègies de detecció i 
intervenció. Recurs D2
 
 Aplicar estratègies de gestió d'aula efectiva (límits, 
metodologies, control i maneig de les relacions a l'aula, etc). 
Recurs D10
 
 Dissenyar un protocol de detecció i intervenció per fer front a 
les conductes disruptives. Recurs D8
 
 Elaborar pautes d'observació amb indicadors per a la detecció 
de conflictes. Recurs D3
 
 Elaborar protocols de detecció i intervenció de conflictes lleus. 
Recurs D5
 
 Establir mesures d'atenció individualitzada per a l'alumnat amb 
conductes disruptives (atencions individualitzades, plans 
individualitzats, etc). Recurs D11
 
 Impulsar la xarxa d'iguals per donar suport i fer seguiment de 
l'alumnat amb conductes disruptives (tutoria entre iguals, cercle 
de confianca, etc.). Recurs D7
 
 Intervenir amb rapidesa i fermesa davant rumors, prejudicis, 
provocacions i la utilització de llenguatge ofensiu. Recurs D4
 
 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
 

Entorn  Elaborar, en el marc dels PEE, PdAC-convivència. Recurs C4
 
 Intercanviar experiències i estratègies al voltant de la gestió i el 
tractament dels conflictes lleus. Recurs B1
 

https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.5qvx1wgc8vlq
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.9hjbydcniofs
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.2ha15vsiap18
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.ysvz1q4fdhd9
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.kzwbhj1ns62j
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.xwr9c778vs0y
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.84hrojpgqni1
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.7m165ioulze1
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.tn4ty6hm66vl
https://docs.google.com/document/d/15FFqrcktrTK-z6bFlnIZG8eZQuFckRMmvg_BOzHb6JU/edit#bookmark=kix.buv4a8rgg3nn
https://docs.google.com/document/d/15FFqrcktrTK-z6bFlnIZG8eZQuFckRMmvg_BOzHb6JU/edit#bookmark=kix.9q3cq4t6u88
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Analitzar el nombre i la tipologia de 
conflictes que es donen en l'àmbit 
escolar per dissenyar estratègies de
detecció i intervenció. Recurs D2
 

  

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Aplicar estratègies de gestió d'aula 
efectiva (límits, metodologies, 
control i maneig de les relacions a 
l'aula, etc). Recurs D10
 

  

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Dissenyar un protocol de detecció i 
intervenció per fer front a les 
conductes disruptives. Recurs D8
 

  

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Elaborar pautes d'observació amb 
indicadors per a la detecció de 
conflictes. Recurs D3
 

  

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

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

  

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Elaborar, en el marc dels PEE, 
PdAC-convivència. Recurs C4
 

  

https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.5qvx1wgc8vlq
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.9hjbydcniofs
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.2ha15vsiap18
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.ysvz1q4fdhd9
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.kzwbhj1ns62j
https://docs.google.com/document/d/15FFqrcktrTK-z6bFlnIZG8eZQuFckRMmvg_BOzHb6JU/edit#bookmark=kix.buv4a8rgg3nn
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Establir mesures d'atenció 
individualitzada per a l'alumnat amb 
conductes disruptives (atencions 
individualitzades, plans 
individualitzats, etc). Recurs D11
 

  

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Impulsar la xarxa d'iguals per donar
suport i fer seguiment de l'alumnat 
amb conductes disruptives (tutoria 
entre iguals, cercle de confianca, 
etc.). Recurs D7
 

  

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

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

  

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Intervenir amb rapidesa i fermesa 
davant rumors, prejudicis, 
provocacions i la utilització de 
llenguatge ofensiu. Recurs D4
 

  

https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.xwr9c778vs0y
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.84hrojpgqni1
https://docs.google.com/document/d/15FFqrcktrTK-z6bFlnIZG8eZQuFckRMmvg_BOzHb6JU/edit#bookmark=kix.9q3cq4t6u88
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.7m165ioulze1
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5- PLANIFICACIÓ

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
 

  

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Animar l'alumnat a formar part de 
l'equip de mediació. Recurs E2
 

  

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Convidar les famílies a participar 
en les activitats formatives del 
centre sobre educar en la gestió 
positiva dels conflictes. Recurs A1
 

  

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Convidar les famílies a participar 
en les activitats formatives del 
centre sobre mediació. Recurs A2
 

  

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Difondre la tasca i col•laborar amb 
els serveis de mediació. Recurs E2
 

  

https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.tn4ty6hm66vl
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.jn5qghk4t2nn
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.zi1a703ra8m
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.kox61ktoobsa
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.bfoalnjevm4r
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

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

  

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Formar l'alumnat en mediació 
escolar. Recurs E1
 

  

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Garantir que a cada aula hi hagi 
alumnat format en mediació escolar.
Recurs E3
 

  

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Impulsar les trobades d'alumnat 
mediador als diferents territoris. 
Recurs F2
 

  

https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.hjgoij5yj7ah
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.338gf41dcu5k
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.co50xjhiul5a
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.46s6mn5khy32
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Oferir, en el marc del Pla de 
formació de centre, formació al 
professorat i, si escau, a les 
famílies, al PAS i a l'alumnat, sobre 
convivència i mediació escolar. 
Recurs G2
 

  

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Oferir, en el marc del Pla de 
formació de centre, formació al 
professorat i, si escau, a les 
famílies, al PAS i a l'alumnat, sobre 
educar en gestió positiva dels 
conflictes. Recurs G1
 

  

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Potenciar la participació dels 
docents en la formació de les 
famílies per tal de compartir 
experiències i donar continuïtat i 
coherència a la tasca educativa. 
Recurs A3
 

  

https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.djjkfll7sks8
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.h4i6vutgehoy
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.47puy3a1pal
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Promoure Projectes de convivència
d'àmbit comunitari en el marc dels 
Plans Educatius d'Entorn o altres 
projectes socioeducatius. Recurs 
C1
 

  

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Promoure la coordinació de les 
persones responsables dels equips 
de mediació i de l'educació en la 
gestió positiva dels conflictes dels 
centres d'un territori mitjancant 
seminaris o grups de treball creant 
xarxa. Recurs B2
 

  

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Utilitzar l'aplicació informàtica 
Escola i Família per tal de fomentar 
l'acció tutorial compartida. Recurs 
G1
 

  

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Utilitzar la carta de compromís 
educatiu per promoure la 
corresponsabilitat de les famílies en
l'educació en la gestió i resolució 
positiva dels conflictes dels seus 
fills i filles. Recurs A4
 

  

https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.peq1l3sfg237
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.peq1l3sfg237
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.w5hop9b1xnea
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.kj6wc2ligxk3
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.kj6wc2ligxk3
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.a8ug2rjr1ke3
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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
1.1 Sensibilitzar la comunitat 
escolar de la necessitat d'elaborar 
un Projecte de convivència amb la 
implicació i el compromís de tots 
els agents educatius.
 

• Relació d'actuacions de sensibilització 
per a cada sector de la comunitat escolar
 

1.3 Crear els espais necessaris per
afavorir la participació dels 
diferents sectors de la comunitat en
l'elaboració del projecte.
 

• Existència de comissions mixtes entre 
els diferents sectors de la comunitat 
escolar per a l'elaboració del Projecte de 
convivència
 

1.4 Constituir i dinamitzar la 
comissió de convivència.
 

• Existència de la comissió de 
convivència• Nombre de 
reunions/periodicitat de la comissió de 
convivència
 

2.1 Potenciar les competències 
socioemocionals.
 

• Inclusió en el currículum d'accions per 
potenciar les competències 
socioemocionals de l'alumnat• Inclusió en
el Pla d'acció tutorial d'actuacions per 
desenvolupar les competències 
socioemocionals de l'alumnat• Cursos en
els quals es desenvolupen accions per 
formar en competència socioemocional
 

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

• Inclusió en el Pla d'acció tutorial 
d'actuacions per treballar la gestió 
positiva dels conflictes• Relació 
d'estratègies del centre que afavoreixen 
la gestió positiva dels conflictes (racó de 
diàleg, servei de mediació, tutoria 
compartida, pràctiques restauratives, 
etc.)
 

2.3 Educar infants i joves en el 
desenvolupament d'uns valors 
instrumentals (respecte, esforc, 
responsabilitat, etc.) que els 
permetin formar-se com a futurs 
ciutadans responsables i 
compromesos.
 

• Relació d'actuacions orientades a 
l'educació en valors• Relació 
d'actuacions que promouen l'ajuda entre 
iguals en el centre
 



          Escola
          Can Deu
 

29/05/2019

Pàg. 18

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
 

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

• Relació d'estratègies metodològiques a 
l'aula que afavoreixen la interrelació dels 
alumnes• Relació d'accions orientades a 
fomentar el coneixement mutu• Relació 
d'accions per visibilitzar les diferents 
cultures existents al centre• Existència 
d'una orientació acadèmica i professional
no estereotipada per raons de gènere, 
origen o altres condicions personals i/o 
socials• Existència d'unes pautes d'ús de
llenguatge inclusiu que donin el mateix 
protagonisme a tot l'alumnat
 

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

• Index d'absentisme• Index 
d'abandonament escolar• Existència d'un
protocol de centre de prevenció, detecció
i intervenció sobre absentisme amb 
actuacions específiques per a l'alumnat 
que s'hi incorpora.• Existència d'un 
protocol d'absentisme i acompanyament 
a l'escolarització d'àmbit comunitari en 
coordinació amb l'administració local i 
altres serveis
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7- INDICADORS

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

• Percentatge d'alumnes que realitzen 
activitats complementàries en el centre 
educatiu• Percentatge d'alumnes que 
realitzen activitats extraescolars en el 
centre educatiu• Percentatge d'alumnes 
que realitzen activitats de lleure en el 
centre educatiu• Inclusió en el Pla d'acció
tutorial de la difusió a l'alumnat i les 
seves famílies de l'oferta de lleure 
educatiu de la zona
 

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

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

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

• Existència d'un servei de mediació en el
centre• Sectors de la comunitat escolar 
que participen en el servei de mediació• 
Nombre de casos atesos en el servei de 
mediació• Percentatge de casos atesos 
resolts• Participació en les trobades de 
centres mediadors• Col.laboració del 
centre amb els serveis de mediació 
comunitària
 

 (Centre)  
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7- INDICADORS

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

• Existència de comissions mixtes 
integrades per membres dels diferents 
sectors de la comunitat escolar• Grau de 
participació de les famílies en l'elaboració
dels projectes de centre• Existència d'un 
perfil dels delegats i delegades que es 
contempli en el procés d'elecció• 
Existència de coordinació periòdica de 
l'equip directiu amb l'AMPA• Participació 
de l'AMPA en els processos d'acollida de
les famílies• Existència d'associacions 
d'alumnes i exalumnes• Grau de 
participació dels delegats i delegades en 
les comissions de centre
 

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

• Existència d'un protocol de 
comunicació• Relació d'eines i canals de 
comunicació del centre que afavoreixin la
comunicació entre els diversos sectors 
de la comunitat escolar (fòrum virtual, 
correu electrònic, taulell de novetats, 
bústia de suggeriments i reclamacions, 
intranet de centre, etc.)• Existència de 
canals de comunicació entre les famílies 
i els seus representants al consell 
escolar• Existència de canals de 
comunicació entre l'alumnat i els seus 
representants al consell escolar• 
Existència de canals de comunicació 
entre el professorat i els seus 
representants al consell escolar• 
Existència de canals de comunicació 
entre el personal d'administració i serveis
i el seu representant en el consell 
escolar• Relació d'estratègies de 
projecció i comunicació externa del 
centre (revistes, webs, blocs, etc.)
 


