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PCONV 2. INFORME GLOBAL

1- DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ

DADES DEL CENTRE

Codi: 08058088
Nom: Berguedà Centre
Titularitat: Públic
Adreça: C. Migdia, s/n
Telèfon: 938238180
Adreça Electrònica: a8058088@xtec.cat

CONTEXTUALITZACIÓ

La ZER Berguedà centre està formada per dues escoles, l'escola de Borredà
de Borredà i l'escola Serra de Picamill de Vilada. Les dues escoles estan
situades a la zona central de la comarca del Berguedà, a l'entorn de la seva
capital, Berga.

Uneix les dues escoles la carretera C-26. La distància entre l'escola de
Vilada i Borredà és de 8 km.

Els pobles intenten mantenir aquells trets d'identitat pròpia que els han anat
definint al llarg dels anys, però a l'hora, entenen que només unint els
esforcos de la gent de la Zona, s'aconseguirà tirar endavant i millorar les
condicions de les escoles.

L'alumnat de la ZER està format per infants dels pobles i altres que han optat
per la metodologia de la ZER i es desplacen a les escoles. Es tracta d'un
alumnat reduït en nombre que té la necessitat de relacionar-se amb altres
infants en moments determinats però que se sent bé en el grup reduït. Es
tracta, també, d'un tipus d'alumnat amb llengua materna catalana i amb poca
necessitat de l'ús d'una altra llengua.

Estan acostumats a compartir moments i espais amb els companys d'edats
variades i això enriqueix a uns i altres en el procés social i d'ensenyament -
aprenentatge.

A la ZER és molt important la participació de les famílies.
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CARACTERISTIQUES DE L'ESCOLA:

ESCOLA SERRA DE PICAMILL

L'escola s'organitza en 2 unitats escolars, els agrupaments són flexibles
cada any, depenent de l'alumnat del moment. A més a més hi ha el grup de
llar d'infants que comparteix aula amb els grup dels petits.

El claustre està format de dues mestres, tres itinerants, una mestra de religió
i una TEI.

El Centre ofereix el servei de menjador amb carmanyola conduït per una
monitora de menjador, els aspectes econòmics de la qual se'n fa càrrec
l'ajuntament amb la gestió de l'AMPA.

Es disposa de l'assessorament de l'EAP un matí al mes.

Hi ha activitats extraescolars organitzades per l'AMPA.

ESCOLA DE BORREDA

Els alumnes estan agrupats en una aula. Depenent de les necessitats de
cada curs escolar, en funció del nombre d'alumnat i les seves
característiques es poden fer desdoblaments. A més a més hi ha el grup de
llar d'infants que té aula pròpia.

Hi ha una mestra, les tres especialistes itinerants, una TEI i una mestra de
religió.

El centre ofereix el servei de menjador conduït per una monitora de
menjador, aquest servei se'n fa càrrec l'AMPA. Hi ha activitats extraescolars
ofertades per l'AMPA i l'ajuntament.

Es disposa d'assesorament de l'EAP un matí al mes.
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2- DIAGNOSI- RESULTATS

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.

Ens coordinem amb les entitats de l'entorn per promoure la coeducació.

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.

Incorporem l'enfocament coeducatiu als continguts curriculars.

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.

Potenciem la participació de tot l'alumnat en igualtat de condicions i
d'oportunitats.

Promovem la participació i la relació de tot l'alumnat de manera igualitària
i lliure d'estereotips.

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

Punts forts

Disposem d'estratègies per implicar les famílies en la necessitat del treball
en la coeducació i en la prevenció de la violència masclista.
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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.

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

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.

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

Recollim i divulguem les bones pràctiques realitzades en coeducació.

Norma

Punts molt forts

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

Elaborar les normes d'aula amb l'alumnat.

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

Tenim normes d'aula clares i concretes.

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

Valorem i revisem periòdicament les normes d'aula.

Punts forts

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

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

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

Fem explícites aquelles normes tàcites de comportament entre l'alumnat
que entorpeix el bon funcionament i el clima de convivència de l'aula (per
exemple, l'encobriment d'actes no desitjables).

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

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

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

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

Punts febles

Ens coordinem amb altres centres de l'entorn per intercanviar
experiències i pràctiques sobre l'elaboració i aplicació de la norma.

Ens coordinem amb els diferents agents de l'entorn per donar coherència
a la normativa que incideix directament en els infants i joves.

Ens coordinem amb les administracions locals per procurar que l'alumnat
conegui les normes ciutadanes en aquells àmbits que l'afecten.

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

Educar en la gestió positiva dels conflictes

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

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.

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

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

Punts febles

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

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

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.

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

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

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 molt febles

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.
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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.

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

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

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

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

3- OBJECTIUS

Objectiu general Objectiu específic
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.
 
1.4 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.
 
2.4 Potenciar la competència social i ciutadana de 
l'alumnat.
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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.
 
3.2 Promoure una cultura inclusiva que respecti i 
valori les diferències en un marc de valors compartits.
 

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.
 (Centre)

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. 

5.2 Formar les persones perquè siguin capaces 
d'informar-se, entendre i analitzar críticament 
situacions de conflicte social, de violència i de pau.
 
5.3 Elaborar una estructura organitzativa i una gestió 
de recursos que afavoreixin la convivència i el clima 
escolar.
 
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.
 

4- ACTUACIONS PREVISTES

1. Valors i actituds

Temes

1 - Coeducació
2 - Educació intercultural
3 - Educació per la pau
4 - Educació socioemocional
5 - Educar en el respecte
6 - Educar en la gestió positiva dels conflictes
7 - Educar en l'esforç i la responsabilitat
8 - Inclusió

Coeducació

Actuacions
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Centre Adequar a les necessitats i context del centre els protocols marc
per a la millora de la convivència elaborats pel Departament 
d'Educació. Recurs D1
 
Aplicar els protocols de prevenció, detecció i intervenció davant 
conductes d'odi i discriminació i el d'assetjament escolar a 
persones LGBTI en cas de conflicte greu amb l'alumnat per 
motius d'identitat de gènere, expressió de gènere o orientació 
afectivosexual.Aplicar el protocol de prevenció, detecció i 
intervenció enfront conductes d'odi i discriminació en cas de 
conflicte greu amb l'alumnat en l'àmbit de la coeducació i la 
violència masclista o homòfoba. Recurs D3
 
Difondre a tots els membres de la comunitat escolar els 
indicadors que estan recollits en els protocols per a la millora de
la convivència a fi de detectar conductes d'odi i discriminació i 
d'assetjament escolar a persones LGBTI. Recurs D5
 
Programar accions preventives establertes en els protocols per 
a la millora de la convivència. Recurs D4 
 

Educació intercultural

Actuacions
Centre Seguir les instruccions establertes pel Departament d'Educació 

per fer arribar les bones pràctiques que el centre realitza i que 
se'n faci difusió. Recurs F1
 
 Reflexionar i compartir, a nivell col.lectiu,sobre les mesures 
pedagògiques per treballar l'educació intercultural tant a nivell 
curricular com de metodologia i organització d'aula. Recurs E4
 
 Utilitzar canals de comunicació per compartir amb la comunitat 
escolar les experiències que es duen a terme en el centre. 
Recurs F3
 

https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.5t9t5da6586a
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.ccbcz5n6wgsk
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.3defuzbqy2wx
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.rbyx2tqlzm6n
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.x6m31kfn5uhc
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.3baevgcopeud
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.mxx0x8ajkzgi
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Entorn  Col•laborar amb els mitjans d'àmbit local (ràdio, premsa, 
televisió) per fer difusió d'experiències i bones pràctiques sobre 
convivència intercultural, el coneixement mutu i l'acceptació del 
dret a la diferència. Recurs C8
 
 Crear i participar en grups de treball intercentres per fomentar 
l'educació intercultural. Recurs B1
 
 Obrir els centres a les entitats de l'entorn perquè donin a 
conèixer a l'alumnat i les famílies les seves propostes d'acció 
educativa. Recurs C1
 

 Oferir les instal•lacions del centre educatiu per a activitats 
culturals, esportives i de lleure adrecades a la comunitat. Recurs
C2
 
 Promoure i acompanyar la participació de tots els alumnes en 
les diferents entitats de l'entorn de tipus cultural, esportiu, de 
lleure, voluntariat, etc. Recurs C3
 
 Treballar amb grups socials o culturals diversos per fomentar 
vincles, trencar estereotips i prejudicis, i afavorir la cohesió 
social. Recurs C7
 

Educació per la pau

Actuacions
Aula  Assegurar-nos que els materials educatius utilitzats estan 

impregnats de valors fonamentadors d'una cultura de pau. 
Recurs C2
 
 Fomentar l'esperit crític per identificar, revisar i superar 
qualsevol situació de desigualtat (currículum ocult, 
discriminacions, etc.). Recurs C5
 
 Realitzar activitats lligades amb campanyes d'organismes que 
treballen en favor de la pau i el respecte als drets humans. 
Recurs C3
 

Entorn  Organitzar conjuntament amb les AMPA activitats que fomentin 
l'educació per la pau i el respecte als drets humans. Recurs A2
 

Educació socioemocional

Actuacions

https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark=id.pr4cq19338yo
https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark=id.ysfuzlemzy5g
https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark=id.dtqnuriy5in6
https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark=id.niys29kre2p0
https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark=id.niys29kre2p0
https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark=id.66jsqy794lri
https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark=id.8l9qwcdb6ihx
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.kucyea4i3bll
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.gun3x3ecog3
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.amymoxaylodc
https://docs.google.com/document/d/1vPqzpGhrTAhNzpvIu1kl26u5-_JatGHH0Bkrhrv4t1k/edit#bookmark=kix.1u98be9vpv70
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Aula  Augmentar les expectatives acadèmiques de les famílies sobre 
els seus fills. Recurs F3
 
 Contemplar en la tutoria individualitzada els aspectes 
emocionals i afectius i les expectatives dels alumnes. Recurs A1
 
 Desenvolupar estratègies d'autoconeixement (tests de 
personalitat, enquestes sobre gustos i aficions, activitats 
d'autoavaluació, etc). Recurs A6
 
 Planificar dinàmiques de grup per practicar l'empatia entre els 
alumnes. Recurs B2
 
 Potenciar els càrrecs de responsabilitat (delegat/da, 
encarregats de material, llista, neteja, etc.) i les assemblees 
d'aula com una oportunitat per fomentar la competència social. 
Recurs B4
 
 Potenciar la tutoria entre iguals en el grup classe i entre 
l'alumnat de diferents nivells. Recurs B1
 
 Realitzar activitats per fomentar la interacció emocional positiva
(activitats d'elogi dels companys, reconeixement i respecte 
mutu, relacions cordials i afectuoses, etc.). Recurs B5
 
 Realitzar activitats perquè l'alumnat desenvolupi l'autoestima. 
Recurs A4
 
 Realitzar activitats perquè l'alumnat desenvolupi la consciència 
emocional (percebre emocions i sentiments, identificar-los, 
posar-hi nom, expressar-los, etc.). Recurs A2
 
 Realitzar activitats perquè l'alumnat gestioni i reguli les seves 
emocions (preveure estats emocionals negatius, generar 
emocions positives, autocontrolar-se, etc.). Recurs A3
 
 Responsabilitzar l'alumnat del seu aprenentatge. Recurs A5
 

https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.sdwg8u1wkgu
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.6mfntrfvbi6h
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.g9ypz15jtuqm
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.85waf7nhzrnq
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.orz9pj1chwyy
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.l2chv7o6xfmt
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.55qazyqxl6ny
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.dupgthe14co9
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.gqoylh59ypkb
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.7wt8lm29p9us
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.g1dv5lahoin5
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Entorn  Convidar agents educatius de l'entorn a participar en les 
activitats formatives del centre. Recurs E5
 
 Coordinar-se amb les biblioteques municipals per potenciar les 
capacitats comunicatives (gust per la lectura, etc.) i el respecte 
per la diversitat lingüística (per exemple, l'activitat "conta 
contes"). Recurs E3
 
 Participar en projectes i activitats públiques, conjuntament amb 
altres centres, que desenvolupin la capacitat de comunicació de 
l'alumnat com un element d'interelació. Recurs C3
 

Educar en el respecte

Actuacions
Centre Seguir les instrucions establertes pel Departament d'Educació 

per fer arribar les bones pràctiques que el centre realitza i que 
se'n faci difusió. Recurs H1
 

Entorn  Col•laborar amb les entitats de l'entorn per promoure accions 
de servei comunitari. Recurs D2
 
 Desenvolupar actuacions que propiciïn el respecte i el bon ús 
dels espais públics al voltant dels centres escolars (campanyes 
locals de recollida de deixalles, manteniment de jardins, 
apadrinament d'escultures, etc.). Recurs C4
 
 Promoure amb l'administració local la participació de l'alumnat 
en el teixit educatiu del territori. Recurs C1
 

Educar en la gestió positiva dels conflictes

Actuacions
Centre Adequar a les necessitats i context del centre els protocols marc

per a la millora de la convivència elaborats pel Departament 
d'Educació. Recurs C1
 
 Impulsar l'intercanvi d'experiències en relació amb l'educació de
la gestió positiva dels conflictes i mediació entre els diferents 
equips docents. Recurs H1
 
 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
 

https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.fwyfzg2wumbm
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.f3e8grvwvo1s
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.rpx5mw1jl6an
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.x44o6j661v2g
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.3s0zogcmmas
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.xl3zazhqv53k
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.zat9f3n1tgw7
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=id.1uirz6z7nnba
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.slvqgg6j1hks
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.h4i6vutgehoy
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Aula  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
 
 Fer ús d'estratègies d'aprenentatge cooperatiu (treballs de 
recerca, aprenentatge entre iguals, etc.). Recurs F1
 
 Introduir, de manera transversal, en el currículum de totes les 
matèries, eines de gestió positiva de conflictes (la negociació 
informal i formal, el diàleg empàtic, l'escolta activa, etc.). Recurs
B2
 
 Organitzar l'aula de manera que s'afavoreixin les relacions 
entre l'alumnat i la cohesió del grup. Recurs F2
 
 Programar, des de cada àrea, activitats per desenvolupar la 
competència social dels alumnes (habilitats cognitives -
ensenyar a pensar-, habilitats socials, educació emocional -com 
relacionar-se amb un mateix i amb els altres-, etc.). Recurs B1
 
 Promoure a les diferents àrees curriculars metodologies que 
contribueixen a educar en la gestió positiva dels conflictes com 
el treball cooperatiu i el treball per projectes. Recurs B3
 

Entorn  Conèixer els recursos del territori en relació a l'educació en la 
gestió positiva dels conflictes. Recurs E1
 

Educar en l'esforç i la responsabilitat

Actuacions
Centre  Incloure en el Pla de formació del professorat actuacions 

formatives sobre l'educació en valors. Recurs D1
 

Entorn  Promoure, amb l'administració local, la participació de l'alumnat
en el teixit educatiu de l'entorn. Recurs C2
 

Inclusió

Actuacions

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.ydjs1diz3dhj
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.ltu9flohmkwr
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.ltu9flohmkwr
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.qloz3v103b8x
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.3o8egjjwz5fc
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.8l39auvcggfo
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.p84znhney83y
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.v5tzl3nztys7
https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark=kix.wt3qj6mnuqfx
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Centre Fer servir el protocol de prevenció, detecció i intervenció davant 
conductes d'odi i discriminació en cas de detectar situacions de 
conflicte que impliquin discriminació per la condició social o 
personal dels afectats. Recurs C3
 
 Aportar les experiències que es duen a terme en el centre als 
seminaris de traspàs primària-secundària, reunions amb altres 
centres de l'entorn, espais virtuals d'intercanvi o pràctica 
compartida (xtec.cat), etc. Recurs H2
 

Aula  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 garantir l'èxit educatiu 
dels seus fills. Recurs D2
 

Entorn  Col•laborar amb els centres de l'entorn en l'elaboració i 
desenvolupament de projectes (de caire artístic, musical, cívic, 
etc.) que fomentin la inclusió, la igualtat d'oportunitats i el 
respecte a la diversitat. Recurs B1
 

 Col•laborar amb les entitats de l'entorn per promoure accions 
de servei comunitari. Recurs D3
 
 Impulsar amb l'administració local el desenvolupament de Plans
educatius d'entorn o altres projectes socioeducatius que 
afavoreixen la cohesió social. Recurs C1
 
 Promoure i valorar la participació i implicació de l'alumnat en 
activitats extraescolars i l'educació en el lleure per reduir les 
desigualtats i afavorir el sentiment de pertinenca i l'arrelament 
en el territori. Recurs D2
 
 Treballar coordinadament amb els serveis educatius en relació 
amb l'alumnat amb necessitats educatives especials (CRP, 
EAP, ELIC, CREDA, CREDV, etc.). Recurs C4
 

2. Resolució de conflictes

Temes

1 - Absentisme
2 - Conflictes greus
3 - Gestió i resolució positiva dels conflictes

Absentisme

Actuacions

https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.inhqmkdicqqc
https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.bsle6fby87ec
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.a012bxytv357
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.8jymvqtzwjgk
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.i61zdxqv6s0
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.v11u0z6wpo16
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.4xcjdrmkc8a2
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.qp6t7mk9nw57
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.qp6t7mk9nw57


          ZER
          Berguedà Centre
 

26/02/2020

Pàg. 15

Centre  Crear una comissió d'absentisme que s'encarregui, entre altres 
tasques, de fer una anàlisi i seguiment global de l'absentisme. 
Recurs G1
 

Entorn  Intercanviar experiències i estratègies al voltant de la gestió i el 
tractament dels casos d'absentisme. Recurs B1
 
 Promoure mesures comunitàries de control d'assistència al 
centre (el monitor despertador, etc.). Recurs C2
 

Conflictes greus

Actuacions
Centre  Aportar les experiències al voltant de la resolució de casos de 

conflictes greus que es duen a terme en el centre als seminaris 
de traspàs primària-secundària, reunions amb altres centres de 
l'entorn. Recurs H2
 
 Divulgar entre la comunitat escolar cursos de formació sobre 
situacions de risc (consum de drogues i alcohol, violència 
masclista, Internet segura, etc.). Recurs G2
 
 Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la 
comunitat escolar sobre la resolució dels casos de conflictes 
greus. Recurs I1
 
 Seguir les instruccions establertes pel Departament 
d'Ensenyament per fer arribar les bones pràctiques que el 
centre realitza i que se'n faci difusió. Recurs H1
 

Entorn  Col•laborar amb les entitats de l'entorn per detectar situacions 
de conflicte (assetjament, ciberassetjament, maltractament, 
NGJOV, etc.). Recurs D1
 
 Coordinar-se amb les entitats de l'entorn per promoure, com a 
mesures correctores a les conductes contràries a les normes de
convivència, pràctiques restauratives en benefici de la comunitat
(esplais o casals, entitats cíviques, esportives, etc.). Recurs D2
 

Gestió i resolució positiva dels conflictes

Actuacions

https://docs.google.com/document/d/17Yh5qB4pIS2fsvHkUqHhxQCa4CIJUQpQ4Cv36dYbLQs/edit#bookmark=kix.xipkzj6k9q0k
https://docs.google.com/document/d/1NmzFSpFXE2mzPEObXcWSGoWEl8MfzGL6mF-gfEz6X8I/edit#bookmark=kix.yc40qoudoiki
https://docs.google.com/document/d/1NmzFSpFXE2mzPEObXcWSGoWEl8MfzGL6mF-gfEz6X8I/edit#bookmark=kix.f4et93sc5u9b
https://docs.google.com/document/d/1dkWvTFtilnd8_ovWgCOF3ZdkfPqKjVW6EFQqRP6DKtM/edit#bookmark=kix.b5b78ecajgjx
https://docs.google.com/document/d/1dkWvTFtilnd8_ovWgCOF3ZdkfPqKjVW6EFQqRP6DKtM/edit#bookmark=kix.ls7am2x3zsa8
https://docs.google.com/document/d/1dkWvTFtilnd8_ovWgCOF3ZdkfPqKjVW6EFQqRP6DKtM/edit#bookmark=kix.35em98hr2z5g
https://docs.google.com/document/d/1dkWvTFtilnd8_ovWgCOF3ZdkfPqKjVW6EFQqRP6DKtM/edit#bookmark=kix.u8u6tea78xip
https://docs.google.com/document/d/1_E2c_4uw8z4P9bdeQO6nm1gJBd1uDLaUmE_fYRV8jmQ/edit#bookmark=kix.3x9rwnri4u5x
https://docs.google.com/document/d/1_E2c_4uw8z4P9bdeQO6nm1gJBd1uDLaUmE_fYRV8jmQ/edit#bookmark=kix.9vmqy9op3ok0
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Centre  Determinar el grau d'impacte en la millora del clima de 
convivència del centre de l'aplicació d'estratègies d'intervenció i 
resolució positiva del conflicte en la intervenció davant conflictes
lleus. Recurs H2
 
 Difondre les NOFC, mitjancant diferents formats, a tots els 
membres de la comunitat escolar per tal de garantir el bon 
funcionament del centre. Recurs C4
 
 Incloure en eles NOFC les normes d'ús del pati i altres espais 
(passadissos, entrades i sortides del centre, etc.) així com el 
funcionament de la vigilància d'aquests espais. Recurs C5
 
 Incloure en les NOFC que les mesures sancionadores vagin 
acompanyades de mesures educatives i/o d'utilitat social per al 
centre. Recurs C2
 
 Recollir en les NOFC la mediació com a estratègia de gestió de
conflictes. Recurs C3
 
 Utilitzar canals de comunicació per compartir amb la comunitat 
escolar els mecanismes i estratègies de gestió i resolució de 
conflictes. Recurs G4
 

Aula  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
 
 Crear un espai de reflexió compartida docent - alumne per 
tractar les situacions conflictives que es donen a l'aula. Recurs 
E2
 
 Impulsar el diàleg respectuós i l'escolta activa en els processos 
de gestió de conflictes a l'aula. Recurs B1
 
 Organitzar a les sessions de tutoria assemblees de grup per tal 
que tot l'alumnat participi en la gestió dels conflictes. Recurs B2
 
 Reflexionar sobre com afecta l'actitud individual en el clima de 
convivència d'aula i assumir compromisos de millora. Recurs E3
 
 Revisar les relacions a l'aula per intervenir en el cas que es 
donin situacions d'abús de poder i exclusió. Recurs B4
 
 Utilitzar els canals de comunicació que ofereix la tutoria 
individual. Recurs E1
 

3. Organització de centre

https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.50je52x35f31
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.rk6yv8c4ja3x
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.v1zavgig0aju
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.apj0772pd58v
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.wsfb7562u5c7
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.3zdqrtdjykk1
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.uc8ibr8egpp5
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.uc8ibr8egpp5
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.djx4ehw4fss5
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.3p8ppoibvbo0
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.9vt8egyc0yyf
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.bo2ub2zbpg85
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Temes

1 - Acollida
2 - Comunicació
3 - Estructura i gestió de recursos
4 - Norma
5 - Participació

Acollida

Actuacions



          ZER
          Berguedà Centre
 

26/02/2020

Pàg. 18

Centre  Contemplar l'esbarjo com un espai important de socialització i 
programar activitats per facilitar la cohesió de grup. Recurs E5
 
 Contemplar una possible atenció a l'alumnat nouvingut que no 
assisteix a l'aula d'acollida per acompanyar-lo en el seu procés 
d'adaptació i fer-ne un seguiment acurat. Recurs F8
 
 Disposar d'un repertori compartit de recursos i materials 
didàctics per atendre l'alumnat nouvingut. Recurs F6
 
 Elaborar dossiers per lliurar i comentar les informacions més 
importants del centre, adequant-los als diferents membres de la 
comunitat escolar (professorat, alumnat, famílies, etc.). Recurs 
D7
 
 Elaborar un pla d'acollida per als diferents membres de la 
comunitat escolar des d'una perspectiva global, no només com 
un moment concret i aïllat en el temps, sinó com a part 
important d'un procés més llarg de relació i col•laboració. 
Recurs D1
 
 Fer una reunió amb les famílies nouvingudes per rebre-les i fer-
los arribar la informació més rellevant del centre, adequant-la el 
màxim possible a les seves necessitats (traducció, ajuda d'altres
famílies i alumnat, etc.). Recurs F2
 
 Implicar en les jornades de portes obertes a tots els membres 
de la comunitat escolar. Recurs D5
 
 Incloure en el pla d'acollida un protocol que defineixi les 
funcions dels docents, PAS, AMPA... en els diferents processos 
d'acollida. Recurs D4
 
 Potenciar les xarxes de suport entre iguals (tutoria entre iguals, 
padrins i padrines d'aula...) per facilitar l'acollida i la integració 
de l'alumnat nou. Recurs E6
 
 Potenciar les xarxes de suport entre iguals (tutoria entre iguals, 
padrins i padrines d'aula...) per facilitar l'acollida i la integració 
de l'alumnat nouvingut al centre. Recurs F9
 
 Programar l'acollida adaptant-la a les necessitats de l'alumne 
(edat, nova incorporació al sistema educatiu català, moment del 
curs, etc.). Recurs E1
 
 Realitzar una avaluació inicial per tal d'establir, si escau, un pla 
individual que faciliti l'acollida dels/les alumnes a l'aula. Recurs 
E4

https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.11papwse6cqr
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.y2ycj0tnhto5
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.kk6fcpxmarvq
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.ktg8n6v2s33b
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.ktg8n6v2s33b
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.eysfk3hrtk8o
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.qw582lvk2vvd
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.kqz5hokshm7h
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.qocjo7d5tdw1
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.vm1vwgj5mfoh
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.te8uxsuk9t3b
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.vx78n3996k7v
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.exdbdq2e69b0
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.exdbdq2e69b0
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 Recollir el grau de satisfacció del procés d'acollida de les 
diverses persones que s'incorporen al centre. Recurs K1
 
 Tenir en compte en el procés d'acollida els instruments per 
detectar les necessitats acadèmiques, socioeconòmiques i 
emocionals que es poden derivar, per exemple, del fet migratori.
Recurs F1
 
 Traduir el dossier o document d'acollida a diverses llengües 
familiars i preveure que contingui informació visual suficient. 
Recurs F3
 
 Traspassar la informació recollida de l'alumnat nou i les famílies
al tutor/a i l'equip docent. Recurs D8
 
 Utilitzar canals de comunicació per compartir amb la comunitat 
escolar les experiències que es duen a terme en el centre. 
Recurs J3
 

Aula  Fer el seguiment (equip directiu, orientador/a, etc.) de la 
reincorporació escolar de l'alumne. Recurs D3
 
 Preveure el dia d'incorporació dels nous alumnes per tal que 
sigui el tutor del seu grup qui faci l'acollida. Recurs A1
 
 Preveure una activitat a realitzar el dia d'incorporació del nou 
alumnat (tant a l'inici com a qualsevol moment del curs) que 
faciliti la seva participació i integració en el grup classe. Recurs 
A2
 
 Realitzar activitats de treball cooperatiu i d'aprenentatge entre 
iguals, en les diferents matèries, per potenciar la interelació i la 
integració escolar de tots els alumnes. Recurs A3
 
 Tenir previst el material necessari, lloc on seure, company/a, 
informació pràctica a facilitar, etc. el dia d'incorporació de nou 
alumnat. Recurs A4
 

Comunicació

Actuacions
Centre  Seguir les instruccions establertes pel Departament 

d'Ensenyament per fer arribar les bones pràctiques que el 
centre realitza i que se'n faci difusió. Recurs G1
 

https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.81v44y72d4hb
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.lj47omwivm3s
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.kclk7j20vi3j
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.e6lcrk90rqlq
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.7evrbc4o5wzi
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.cgs5a4ktoj66
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.lprakjsq297p
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ceb774b4-503a-4b4d-8921-a94f2f961d16/ACOLLIDA_aula.pdf#A2
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.a8zt4fi4xy95
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.a8zt4fi4xy95
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.90aigon58i10
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.fa5kgos3rbk9
https://docs.google.com/document/d/18hI5K-8Kl4L0IMiPgGmf_CqoHbpZTZ6ekM97BeCQIO4/edit#bookmark=kix.xgwopjsnnxpf
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Aula  Fomentar la tutoria entre iguals per facilitar la comunicació amb
alumnat nouvingut o amb altres necessitats. Recurs F1
 
 Potenciar la figura de mare o pare delegat d'aula com a vehicle 
de comunicació i informació a les famílies. Recurs F2
 

Estructura i gestió de recursos

Actuacions
Entorn  Desenvolupar xarxes de cooperació amb l'entorn: 

administracions locals, entitats i mitjans de comuniació. Recurs 
B2
 
 Fer difusió a tota la comunitat escolar dels recursos existents 
en el territori. Recurs E2
 
 Optimitzar les recursos propis tenint en compte els recursos 
existents en la zona. Recurs E3
 

Norma

Actuacions
Entorn  Elaborar protocols d'àmbit comunitari de detecció i intervenció 

davant accions contràries a les normes. Recurs C2
 
 Organitzar xerrades i invitar els diferents agents de l'entorn a 
participar en activitats formatives del centre per donar a 
conèixer normatives d'ús de la via pública. Recurs D3
 
 Promoure l'elaboració d'unes normes de convivència comunes. 
Recurs C1
 
 Promoure l'intercanvi entre centres educatius de la mateixa 
zona, per compartir i analitzar les diferents maneres d'elaborar i 
d'aplicar les normes. Recurs B1
 

Participació

Actuacions

https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark=kix.ws7pz1ruzi3n
https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark=kix.j55s5dup2j2l
https://docs.google.com/document/d/1mNCW9ml6YMprmpxvZ64DZiTL1bNjhM1OxttdzcWH7C0/edit#bookmark=kix.18ra6euw6s61
https://docs.google.com/document/d/1mNCW9ml6YMprmpxvZ64DZiTL1bNjhM1OxttdzcWH7C0/edit#bookmark=kix.18ra6euw6s61
https://docs.google.com/document/d/1mNCW9ml6YMprmpxvZ64DZiTL1bNjhM1OxttdzcWH7C0/edit#bookmark=kix.7dxytv8ayfbr
https://docs.google.com/document/d/1mNCW9ml6YMprmpxvZ64DZiTL1bNjhM1OxttdzcWH7C0/edit#bookmark=kix.pldx07ak2q5f
https://docs.google.com/document/d/1nPDQEj6I7h4l0QcszeLh-W-C_6X6MRfhSoVRHbPou0E/edit#bookmark=kix.o3dhsjwk3b4m
https://docs.google.com/document/d/1nPDQEj6I7h4l0QcszeLh-W-C_6X6MRfhSoVRHbPou0E/edit#bookmark=kix.oh4scctuhp9w
https://docs.google.com/document/d/1nPDQEj6I7h4l0QcszeLh-W-C_6X6MRfhSoVRHbPou0E/edit#bookmark=kix.3g43rniplksv
https://docs.google.com/document/d/1nPDQEj6I7h4l0QcszeLh-W-C_6X6MRfhSoVRHbPou0E/edit#bookmark=id.pw5ij2enqn62
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Centre  Aportar les experiències participatives que es duen a terme als 
centres de la xarxa (seminaris de traspàs primària-secundària, 
reunions amb altres centres de l'entorn, espais virtuals 
d'intercanvi, etc. ). Recurs I2
 
 Conèixer experiències educatives que potencien la participació:
comunitats d'aprenentatge, servei comunitari, aprenentatge i 
servei, etc. Recurs H4
 
 Potenciar el treball en equip per tal de fomentar l'elaboració de 
projectes interdisciplinaris, la programació transversal per 
competències bàsiques, els treballs de síntesi, el projecte de 
recerca, etc. Recurs E1
 
 Utilitzar canals de comunicació per compartir amb la comunitat 
escolar les experiències que es duen a terme en el centre. 
Recurs I3
 

Aula  Potenciar la participació de l'alumnat mitjancant l'organització 
d'assemblees d'aula. Recurs A1
 
 Promoure la participació de l'alumnat en l'elaboració de les 
normes de classe. Recurs A2
 

https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.o0fl2zyrmrep
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.c3pm4ulmekwt
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.1suhyma9k6iw
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.f4n30jtof3li
https://docs.google.com/document/d/15YKM_6yU1LbUXiM2Ha1Pyp_4eQsekK8J3w_qN3OHLUw/edit#bookmark=kix.dzvwb1wfvfxv
https://docs.google.com/document/d/15YKM_6yU1LbUXiM2Ha1Pyp_4eQsekK8J3w_qN3OHLUw/edit#bookmark=kix.xb6svsbtc4l2
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Absentisme  Crear una comissió d'absentisme 

que s'encarregui, entre altres 
tasques, de fer una anàlisi i 
seguiment global de l'absentisme. 
Recurs G1
 

  

 Absentisme  Intercanviar experiències i 
estratègies al voltant de la gestió i el
tractament dels casos d'absentisme.
Recurs B1
 

  

 Absentisme  Promoure mesures comunitàries de
control d'assistència al centre (el 
monitor despertador, etc.). Recurs 
C2
 

  

 Acollida  Contemplar l'esbarjo com un espai 
important de socialització i 
programar activitats per facilitar la 
cohesió de grup. Recurs E5
 

  

https://docs.google.com/document/d/17Yh5qB4pIS2fsvHkUqHhxQCa4CIJUQpQ4Cv36dYbLQs/edit#bookmark=kix.xipkzj6k9q0k
https://docs.google.com/document/d/1NmzFSpFXE2mzPEObXcWSGoWEl8MfzGL6mF-gfEz6X8I/edit#bookmark=kix.yc40qoudoiki
https://docs.google.com/document/d/1NmzFSpFXE2mzPEObXcWSGoWEl8MfzGL6mF-gfEz6X8I/edit#bookmark=kix.f4et93sc5u9b
https://docs.google.com/document/d/1NmzFSpFXE2mzPEObXcWSGoWEl8MfzGL6mF-gfEz6X8I/edit#bookmark=kix.f4et93sc5u9b
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.11papwse6cqr
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Acollida  Contemplar una possible atenció a 

l'alumnat nouvingut que no assisteix
a l'aula d'acollida per acompanyar-
lo en el seu procés d'adaptació i fer-
ne un seguiment acurat. Recurs F8
 

  

 Acollida  Disposar d'un repertori compartit de
recursos i materials didàctics per 
atendre l'alumnat nouvingut. Recurs
F6
 

  

 Acollida  Elaborar dossiers per lliurar i 
comentar les informacions més 
importants del centre, adequant-los 
als diferents membres de la 
comunitat escolar (professorat, 
alumnat, famílies, etc.). Recurs D7
 

  

https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.y2ycj0tnhto5
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.kk6fcpxmarvq
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.kk6fcpxmarvq
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.ktg8n6v2s33b
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Acollida  Elaborar un pla d'acollida per als 

diferents membres de la comunitat 
escolar des d'una perspectiva 
global, no només com un moment 
concret i aïllat en el temps, sinó 
com a part important d'un procés 
més llarg de relació i col•laboració. 
Recurs D1
 

  

 Acollida  Fer el seguiment (equip directiu, 
orientador/a, etc.) de la 
reincorporació escolar de l'alumne. 
Recurs D3
 

  

 Acollida  Fer una reunió amb les famílies 
nouvingudes per rebre-les i fer-los 
arribar la informació més rellevant 
del centre, adequant-la el màxim 
possible a les seves necessitats 
(traducció, ajuda d'altres famílies i 
alumnat, etc.). Recurs F2
 

  

 Acollida  Implicar en les jornades de portes 
obertes a tots els membres de la 
comunitat escolar. Recurs D5
 

  

https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.eysfk3hrtk8o
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.cgs5a4ktoj66
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.qw582lvk2vvd
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.kqz5hokshm7h
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Acollida  Incloure en el pla d'acollida un 

protocol que defineixi les funcions 
dels docents, PAS, AMPA... en els 
diferents processos d'acollida. 
Recurs D4
 

  

 Acollida  Potenciar les xarxes de suport 
entre iguals (tutoria entre iguals, 
padrins i padrines d'aula...) per 
facilitar l'acollida i la integració de 
l'alumnat nou. Recurs E6
 

  

 Acollida  Potenciar les xarxes de suport 
entre iguals (tutoria entre iguals, 
padrins i padrines d'aula...) per 
facilitar l'acollida i la integració de 
l'alumnat nouvingut al centre. 
Recurs F9
 

  

 Acollida  Preveure el dia d'incorporació dels 
nous alumnes per tal que sigui el 
tutor del seu grup qui faci l'acollida. 
Recurs A1
 

  

https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.qocjo7d5tdw1
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.vm1vwgj5mfoh
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.te8uxsuk9t3b
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.lprakjsq297p
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Acollida  Preveure una activitat a realitzar el 

dia d'incorporació del nou alumnat 
(tant a l'inici com a qualsevol 
moment del curs) que faciliti la seva
participació i integració en el grup 
classe. Recurs A2
 

  

 Acollida  Programar l'acollida adaptant-la a 
les necessitats de l'alumne (edat, 
nova incorporació al sistema 
educatiu català, moment del curs, 
etc.). Recurs E1
 

  

 Acollida  Realitzar activitats de treball 
cooperatiu i d'aprenentatge entre 
iguals, en les diferents matèries, per
potenciar la interelació i la 
integració escolar de tots els 
alumnes. Recurs A3
 

  

 Acollida  Realitzar una avaluació inicial per 
tal d'establir, si escau, un pla 
individual que faciliti l'acollida 
dels/les alumnes a l'aula. Recurs E4
 

  

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ceb774b4-503a-4b4d-8921-a94f2f961d16/ACOLLIDA_aula.pdf#A2
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.a8zt4fi4xy95
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.vx78n3996k7v
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.90aigon58i10
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.exdbdq2e69b0
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Acollida  Recollir el grau de satisfacció del 

procés d'acollida de les diverses 
persones que s'incorporen al centre.
Recurs K1
 

  

 Acollida  Tenir en compte en el procés 
d'acollida els instruments per 
detectar les necessitats 
acadèmiques, socioeconòmiques i 
emocionals que es poden derivar, 
per exemple, del fet migratori. 
Recurs F1
 

  

 Acollida  Tenir previst el material necessari, 
lloc on seure, company/a, 
informació pràctica a facilitar, etc. el
dia d'incorporació de nou alumnat. 
Recurs A4
 

  

 Acollida  Traduir el dossier o document 
d'acollida a diverses llengües 
familiars i preveure que contingui 
informació visual suficient. Recurs 
F3
 

  

https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.81v44y72d4hb
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.lj47omwivm3s
https://docs.google.com/document/d/1lKbz5Mqos-WmPWwRRYkLbedbHFWyxDD57QwZ_E5olkM/edit#bookmark=kix.fa5kgos3rbk9
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.kclk7j20vi3j
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.kclk7j20vi3j
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Acollida  Traspassar la informació recollida 

de l'alumnat nou i les famílies al 
tutor/a i l'equip docent. Recurs D8
 

  

 Acollida  Utilitzar canals de comunicació per 
compartir amb la comunitat escolar 
les experiències que es duen a 
terme en el centre. Recurs J3
 

  

 Coeducació Adequar a les necessitats i context 
del centre els protocols marc per a 
la millora de la convivència 
elaborats pel Departament 
d'Educació. Recurs D1
 

  

https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.e6lcrk90rqlq
https://docs.google.com/document/d/1-7jXjOXS00kUplTJ2I-F1VAxQlK7RKGPVZUfi1bRZHY/edit#bookmark=kix.7evrbc4o5wzi
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.5t9t5da6586a
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Coeducació Aplicar els protocols de prevenció, 

detecció i intervenció davant 
conductes d'odi i discriminació i el 
d'assetjament escolar a persones 
LGBTI en cas de conflicte greu amb
l'alumnat per motius d'identitat de 
gènere, expressió de gènere o 
orientació afectivosexual.Aplicar el 
protocol de prevenció, detecció i 
intervenció enfront conductes d'odi i
discriminació en cas de conflicte 
greu amb l'alumnat en l'àmbit de la 
coeducació i la violència masclista o
homòfoba. Recurs D3
 

  

 Coeducació Difondre a tots els membres de la 
comunitat escolar els indicadors 
que estan recollits en els protocols 
per a la millora de la convivència a fi
de detectar conductes d'odi i 
discriminació i d'assetjament 
escolar a persones LGBTI. Recurs 
D5
 

  

https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.ccbcz5n6wgsk
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.3defuzbqy2wx
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.3defuzbqy2wx
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Coeducació Programar accions preventives 

establertes en els protocols per a la 
millora de la convivència. Recurs 
D4 
 

  

 Comunicació  Fomentar la tutoria entre iguals per 
facilitar la comunicació amb alumnat
nouvingut o amb altres necessitats. 
Recurs F1
 

  

 Comunicació  Potenciar la figura de mare o pare 
delegat d'aula com a vehicle de 
comunicació i informació a les 
famílies. Recurs F2
 

  

 Comunicació  Seguir les instruccions establertes 
pel Departament d'Ensenyament 
per fer arribar les bones pràctiques 
que el centre realitza i que se'n faci 
difusió. Recurs G1
 

  

https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.rbyx2tqlzm6n
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.rbyx2tqlzm6n
https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark=kix.ws7pz1ruzi3n
https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark=kix.j55s5dup2j2l
https://docs.google.com/document/d/18hI5K-8Kl4L0IMiPgGmf_CqoHbpZTZ6ekM97BeCQIO4/edit#bookmark=kix.xgwopjsnnxpf
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Conflictes greus  Aportar les experiències al voltant 

de la resolució de casos de 
conflictes greus que es duen a 
terme en el centre als seminaris de 
traspàs primària-secundària, 
reunions amb altres centres de 
l'entorn. Recurs H2
 

  

 Conflictes greus  Col•laborar amb les entitats de 
l'entorn per detectar situacions de 
conflicte (assetjament, 
ciberassetjament, maltractament, 
NGJOV, etc.). Recurs D1
 

  

 Conflictes greus  Coordinar-se amb les entitats de 
l'entorn per promoure, com a 
mesures correctores a les 
conductes contràries a les normes 
de convivència, pràctiques 
restauratives en benefici de la 
comunitat (esplais o casals, entitats 
cíviques, esportives, etc.). Recurs 
D2
 

  

https://docs.google.com/document/d/1dkWvTFtilnd8_ovWgCOF3ZdkfPqKjVW6EFQqRP6DKtM/edit#bookmark=kix.b5b78ecajgjx
https://docs.google.com/document/d/1_E2c_4uw8z4P9bdeQO6nm1gJBd1uDLaUmE_fYRV8jmQ/edit#bookmark=kix.3x9rwnri4u5x
https://docs.google.com/document/d/1_E2c_4uw8z4P9bdeQO6nm1gJBd1uDLaUmE_fYRV8jmQ/edit#bookmark=kix.9vmqy9op3ok0
https://docs.google.com/document/d/1_E2c_4uw8z4P9bdeQO6nm1gJBd1uDLaUmE_fYRV8jmQ/edit#bookmark=kix.9vmqy9op3ok0
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Conflictes greus  Divulgar entre la comunitat escolar 

cursos de formació sobre situacions
de risc (consum de drogues i 
alcohol, violència masclista, Internet
segura, etc.). Recurs G2
 

  

 Conflictes greus  Recollir el grau de satisfacció dels 
diferents agents de la comunitat 
escolar sobre la resolució dels 
casos de conflictes greus. Recurs I1
 

  

 Conflictes greus  Seguir les instruccions establertes 
pel Departament d'Ensenyament 
per fer arribar les bones pràctiques 
que el centre realitza i que se'n faci 
difusió. Recurs H1
 

  

 Educació intercultural Seguir les instruccions establertes 
pel Departament d'Educació per fer 
arribar les bones pràctiques que el 
centre realitza i que se'n faci difusió.
Recurs F1
 

  

https://docs.google.com/document/d/1dkWvTFtilnd8_ovWgCOF3ZdkfPqKjVW6EFQqRP6DKtM/edit#bookmark=kix.ls7am2x3zsa8
https://docs.google.com/document/d/1dkWvTFtilnd8_ovWgCOF3ZdkfPqKjVW6EFQqRP6DKtM/edit#bookmark=kix.35em98hr2z5g
https://docs.google.com/document/d/1dkWvTFtilnd8_ovWgCOF3ZdkfPqKjVW6EFQqRP6DKtM/edit#bookmark=kix.u8u6tea78xip
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.x6m31kfn5uhc
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educació intercultural  Col•laborar amb els mitjans d'àmbit

local (ràdio, premsa, televisió) per 
fer difusió d'experiències i bones 
pràctiques sobre convivència 
intercultural, el coneixement mutu i 
l'acceptació del dret a la diferència. 
Recurs C8
 

  

 Educació intercultural  Crear i participar en grups de 
treball intercentres per fomentar 
l'educació intercultural. Recurs B1
 

  

 Educació intercultural  Obrir els centres a les entitats de 
l'entorn perquè donin a conèixer a 
l'alumnat i les famílies les seves 
propostes d'acció educativa. Recurs
C1
 

  

 Educació intercultural  Oferir les instal•lacions del centre 
educatiu per a activitats culturals, 
esportives i de lleure adrecades a la
comunitat. Recurs C2
 

  

https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark=id.pr4cq19338yo
https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark=id.ysfuzlemzy5g
https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark=id.dtqnuriy5in6
https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark=id.dtqnuriy5in6
https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark=id.niys29kre2p0
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educació intercultural  Promoure i acompanyar la 

participació de tots els alumnes en 
les diferents entitats de l'entorn de 
tipus cultural, esportiu, de lleure, 
voluntariat, etc. Recurs C3
 

  

 Educació intercultural  Reflexionar i compartir, a nivell 
col.lectiu,sobre les mesures 
pedagògiques per treballar 
l'educació intercultural tant a nivell 
curricular com de metodologia i 
organització d'aula. Recurs E4
 

  

 Educació intercultural  Treballar amb grups socials o 
culturals diversos per fomentar 
vincles, trencar estereotips i 
prejudicis, i afavorir la cohesió 
social. Recurs C7
 

  

 Educació intercultural  Utilitzar canals de comunicació per 
compartir amb la comunitat escolar 
les experiències que es duen a 
terme en el centre. Recurs F3
 

  

https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark=id.66jsqy794lri
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.3baevgcopeud
https://docs.google.com/document/d/1O_UibHG2_MYAO02uptOgKgqVC5gomEcEIrqxvX7WSlk/edit#bookmark=id.8l9qwcdb6ihx
https://docs.google.com/document/d/1omJyMEAlp8p-f61dVMgfCGYIoETekwOdJ2_TTkfLdGk/edit#bookmark=id.mxx0x8ajkzgi
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Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educació per la pau  Assegurar-nos que els materials 

educatius utilitzats estan impregnats
de valors fonamentadors d'una 
cultura de pau. Recurs C2
 

  

 Educació per la pau  Fomentar l'esperit crític per 
identificar, revisar i superar 
qualsevol situació de desigualtat 
(currículum ocult, discriminacions, 
etc.). Recurs C5
 

  

 Educació per la pau  Organitzar conjuntament amb les 
AMPA activitats que fomentin 
l'educació per la pau i el respecte 
als drets humans. Recurs A2
 

  

 Educació per la pau  Realitzar activitats lligades amb 
campanyes d'organismes que 
treballen en favor de la pau i el 
respecte als drets humans. Recurs 
C3
 

  

https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.kucyea4i3bll
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.gun3x3ecog3
https://docs.google.com/document/d/1vPqzpGhrTAhNzpvIu1kl26u5-_JatGHH0Bkrhrv4t1k/edit#bookmark=kix.1u98be9vpv70
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.amymoxaylodc
https://docs.google.com/document/d/1ybUKn-yFdMImezm8IPn1UHW-q4gNzYUVSgFwA4Q8qRg/edit#bookmark=kix.amymoxaylodc
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Estructura i gestió de 
recursos

 Desenvolupar xarxes de 
cooperació amb l'entorn: 
administracions locals, entitats i 
mitjans de comuniació. Recurs B2
 

  

 Estructura i gestió de 
recursos

 Fer difusió a tota la comunitat 
escolar dels recursos existents en el
territori. Recurs E2
 

  

 Estructura i gestió de 
recursos

 Optimitzar les recursos propis 
tenint en compte els recursos 
existents en la zona. Recurs E3
 

  

 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

 Crear un espai de reflexió 
compartida docent - alumne per 
tractar les situacions conflictives 
que es donen a l'aula. Recurs E2
 

  

https://docs.google.com/document/d/1mNCW9ml6YMprmpxvZ64DZiTL1bNjhM1OxttdzcWH7C0/edit#bookmark=kix.18ra6euw6s61
https://docs.google.com/document/d/1mNCW9ml6YMprmpxvZ64DZiTL1bNjhM1OxttdzcWH7C0/edit#bookmark=kix.7dxytv8ayfbr
https://docs.google.com/document/d/1mNCW9ml6YMprmpxvZ64DZiTL1bNjhM1OxttdzcWH7C0/edit#bookmark=kix.pldx07ak2q5f
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.uc8ibr8egpp5
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Determinar el grau d'impacte en la 
millora del clima de convivència del 
centre de l'aplicació d'estratègies 
d'intervenció i resolució positiva del 
conflicte en la intervenció davant 
conflictes lleus. Recurs H2
 

  

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Difondre les NOFC, mitjancant 
diferents formats, a tots els 
membres de la comunitat escolar 
per tal de garantir el bon 
funcionament del centre. Recurs C4
 

  

 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

 Incloure en eles NOFC les normes 
d'ús del pati i altres espais 
(passadissos, entrades i sortides 
del centre, etc.) així com el 
funcionament de la vigilància 
d'aquests espais. Recurs C5
 

  

https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.50je52x35f31
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.rk6yv8c4ja3x
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/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.v1zavgig0aju
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5- PLANIFICACIÓ

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

 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 en les NOFC la mediació 
com a estratègia de gestió de 
conflictes. Recurs C3
 

  

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Reflexionar sobre com afecta 
l'actitud individual en el clima de 
convivència d'aula i assumir 
compromisos de millora. Recurs E3
 

  

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Revisar les relacions a l'aula per 
intervenir en el cas que es donin 
situacions d'abús de poder i 
exclusió. Recurs B4
 

  

https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.apj0772pd58v
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.djx4ehw4fss5
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.wsfb7562u5c7
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.3p8ppoibvbo0
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.9vt8egyc0yyf
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Utilitzar canals de comunicació per 
compartir amb la comunitat escolar 
els mecanismes i estratègies de 
gestió i resolució de conflictes. 
Recurs G4
 

  

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Utilitzar els canals de comunicació 
que ofereix la tutoria individual. 
Recurs E1
 

  

 Educació 
socioemocional

 Augmentar les expectatives 
acadèmiques de les famílies sobre 
els seus fills. Recurs F3
 

  

 Educació 
socioemocional

 Contemplar en la tutoria 
individualitzada els aspectes 
emocionals i afectius i les 
expectatives dels alumnes. Recurs 
A1
 

  

 Educació 
socioemocional

 Convidar agents educatius de 
l'entorn a participar en les activitats 
formatives del centre. Recurs E5
 

  

https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.3zdqrtdjykk1
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.bo2ub2zbpg85
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.sdwg8u1wkgu
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.6mfntrfvbi6h
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.6mfntrfvbi6h
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.fwyfzg2wumbm
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educació 
socioemocional

 Coordinar-se amb les biblioteques 
municipals per potenciar les 
capacitats comunicatives (gust per 
la lectura, etc.) i el respecte per la 
diversitat lingüística (per exemple, 
l'activitat "conta contes"). Recurs E3
 

  

 Educació 
socioemocional

 Desenvolupar estratègies 
d'autoconeixement (tests de 
personalitat, enquestes sobre 
gustos i aficions, activitats 
d'autoavaluació, etc). Recurs A6
 

  

 Educació 
socioemocional

 Participar en projectes i activitats 
públiques, conjuntament amb altres 
centres, que desenvolupin la 
capacitat de comunicació de 
l'alumnat com un element 
d'interelació. Recurs C3
 

  

 Educació 
socioemocional

 Planificar dinàmiques de grup per 
practicar l'empatia entre els 
alumnes. Recurs B2
 

  

https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.f3e8grvwvo1s
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.g9ypz15jtuqm
https://docs.google.com/document/d/1yffrzom3rO5Q6gkhIg6w4WWzARt1xnUMIYn4Cx1661Q/edit#bookmark=kix.rpx5mw1jl6an
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.85waf7nhzrnq


          ZER
          Berguedà Centre
 

26/02/2020

Pàg. 41

5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educació 
socioemocional

 Potenciar els càrrecs de 
responsabilitat (delegat/da, 
encarregats de material, llista, 
neteja, etc.) i les assemblees d'aula 
com una oportunitat per fomentar la 
competència social. Recurs B4
 

  

 Educació 
socioemocional

 Potenciar la tutoria entre iguals en 
el grup classe i entre l'alumnat de 
diferents nivells. Recurs B1
 

  

 Educació 
socioemocional

 Realitzar activitats per fomentar la 
interacció emocional positiva 
(activitats d'elogi dels companys, 
reconeixement i respecte mutu, 
relacions cordials i afectuoses, etc.).
Recurs B5
 

  

 Educació 
socioemocional

 Realitzar activitats perquè l'alumnat
desenvolupi l'autoestima. Recurs A4
 

  

https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.orz9pj1chwyy
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.l2chv7o6xfmt
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.55qazyqxl6ny
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.dupgthe14co9
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educació 
socioemocional

 Realitzar activitats perquè l'alumnat
desenvolupi la consciència 
emocional (percebre emocions i 
sentiments, identificar-los, posar-hi 
nom, expressar-los, etc.). Recurs 
A2
 

  

 Educació 
socioemocional

 Realitzar activitats perquè l'alumnat
gestioni i reguli les seves emocions 
(preveure estats emocionals 
negatius, generar emocions 
positives, autocontrolar-se, etc.). 
Recurs A3
 

  

 Educació 
socioemocional

 Responsabilitzar l'alumnat del seu 
aprenentatge. Recurs A5
 

  

 Norma  Elaborar protocols d'àmbit 
comunitari de detecció i intervenció 
davant accions contràries a les 
normes. Recurs C2
 

  

https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.gqoylh59ypkb
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.gqoylh59ypkb
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.7wt8lm29p9us
https://docs.google.com/document/d/1MMEVDNmVgWdyNOFWWj_Qg-gg7tovkicCh4h3DwDWroc/edit#bookmark=kix.g1dv5lahoin5
https://docs.google.com/document/d/1nPDQEj6I7h4l0QcszeLh-W-C_6X6MRfhSoVRHbPou0E/edit#bookmark=kix.o3dhsjwk3b4m
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Norma  Organitzar xerrades i invitar els 

diferents agents de l'entorn a 
participar en activitats formatives 
del centre per donar a conèixer 
normatives d'ús de la via pública. 
Recurs D3
 

  

 Norma  Promoure l'elaboració d'unes 
normes de convivència comunes. 
Recurs C1
 

  

 Norma  Promoure l'intercanvi entre centres 
educatius de la mateixa zona, per 
compartir i analitzar les diferents 
maneres d'elaborar i d'aplicar les 
normes. Recurs B1
 

  

 Educar en el respecte Seguir les instrucions establertes 
pel Departament d'Educació per fer 
arribar les bones pràctiques que el 
centre realitza i que se'n faci difusió.
Recurs H1
 

  

https://docs.google.com/document/d/1nPDQEj6I7h4l0QcszeLh-W-C_6X6MRfhSoVRHbPou0E/edit#bookmark=kix.oh4scctuhp9w
https://docs.google.com/document/d/1nPDQEj6I7h4l0QcszeLh-W-C_6X6MRfhSoVRHbPou0E/edit#bookmark=kix.3g43rniplksv
https://docs.google.com/document/d/1nPDQEj6I7h4l0QcszeLh-W-C_6X6MRfhSoVRHbPou0E/edit#bookmark=id.pw5ij2enqn62
https://docs.google.com/document/d/1dpBcleGWDv9P5K1ay0AX_LutjY9fth9G9_TrFRiicBM/edit#bookmark=kix.x44o6j661v2g
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en el respecte  Col•laborar amb les entitats de 

l'entorn per promoure accions de 
servei comunitari. Recurs D2
 

  

 Educar en el respecte  Desenvolupar actuacions que 
propiciïn el respecte i el bon ús dels
espais públics al voltant dels 
centres escolars (campanyes locals 
de recollida de deixalles, 
manteniment de jardins, 
apadrinament d'escultures, etc.). 
Recurs C4
 

  

 Educar en el respecte  Promoure amb l'administració local 
la participació de l'alumnat en el 
teixit educatiu del territori. Recurs 
C1
 

  

 Participació  Aportar les experiències 
participatives que es duen a terme 
als centres de la xarxa (seminaris 
de traspàs primària-secundària, 
reunions amb altres centres de 
l'entorn, espais virtuals d'intercanvi, 
etc. ). Recurs I2
 

  

https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.3s0zogcmmas
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.xl3zazhqv53k
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.zat9f3n1tgw7
https://docs.google.com/document/d/1LRGNHY-2S7ZuY9GKeYu9zoda3aShN1mQFJgY0jgE0ao/edit#bookmark=kix.zat9f3n1tgw7
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.o0fl2zyrmrep
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Participació  Conèixer experiències educatives 

que potencien la participació: 
comunitats d'aprenentatge, servei 
comunitari, aprenentatge i servei, 
etc. Recurs H4
 

  

 Participació  Potenciar el treball en equip per tal 
de fomentar l'elaboració de 
projectes interdisciplinaris, la 
programació transversal per 
competències bàsiques, els treballs 
de síntesi, el projecte de recerca, 
etc. Recurs E1
 

  

 Participació  Potenciar la participació de 
l'alumnat mitjancant l'organització 
d'assemblees d'aula. Recurs A1
 

  

 Participació  Promoure la participació de 
l'alumnat en l'elaboració de les 
normes de classe. Recurs A2
 

  

https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.c3pm4ulmekwt
https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.1suhyma9k6iw
https://docs.google.com/document/d/15YKM_6yU1LbUXiM2Ha1Pyp_4eQsekK8J3w_qN3OHLUw/edit#bookmark=kix.dzvwb1wfvfxv
https://docs.google.com/document/d/15YKM_6yU1LbUXiM2Ha1Pyp_4eQsekK8J3w_qN3OHLUw/edit#bookmark=kix.xb6svsbtc4l2
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Participació  Utilitzar canals de comunicació per 

compartir amb la comunitat escolar 
les experiències que es duen a 
terme en el centre. Recurs I3
 

  

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

Adequar a les necessitats i context 
del centre els protocols marc per a 
la millora de la convivència 
elaborats pel Departament 
d'Educació. Recurs C1
 

  

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Conèixer els recursos del territori 
en relació a l'educació en la gestió 
positiva dels conflictes. Recurs E1
 

  

 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
 

  

https://docs.google.com/document/d/1lg7AQKvfXOkOu2TUa3UZ0KQi2O61tQ3T3LJBzBjHwQs/edit#bookmark=kix.f4n30jtof3li
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=id.1uirz6z7nnba
https://docs.google.com/document/d/1ya1HTUGMeUQOoV_2E2vwzRxahnCEhe4UGXVg2P5HPN4/edit#bookmark=kix.p84znhney83y
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.hjgoij5yj7ah
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5- PLANIFICACIÓ

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

 Fer ús d'estratègies d'aprenentatge
cooperatiu (treballs de recerca, 
aprenentatge entre iguals, etc.). 
Recurs F1
 

  

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Impulsar l'intercanvi d'experiències 
en relació amb l'educació de la 
gestió positiva dels conflictes i 
mediació entre els diferents equips 
docents. Recurs H1
 

  

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Introduir, de manera transversal, en
el currículum de totes les matèries, 
eines de gestió positiva de 
conflictes (la negociació informal i 
formal, el diàleg empàtic, l'escolta 
activa, etc.). Recurs B2
 

  

 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
 

  

https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.ydjs1diz3dhj
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.slvqgg6j1hks
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.ltu9flohmkwr
https://docs.google.com/document/d/1-qhJzU4JoGecCyHsjDvGZmkDFlDXYyeLq2Rpdvckr-8/edit#bookmark=kix.h4i6vutgehoy
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5- PLANIFICACIÓ

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

 Organitzar l'aula de manera que 
s'afavoreixin les relacions entre 
l'alumnat i la cohesió del grup. 
Recurs F2
 

  

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Programar, des de cada àrea, 
activitats per desenvolupar la 
competència social dels alumnes 
(habilitats cognitives -ensenyar a 
pensar-, habilitats socials, educació 
emocional -com relacionar-se amb 
un mateix i amb els altres-, etc.). 
Recurs B1
 

  

 Educar en la gestió 
positiva dels conflictes

 Promoure a les diferents àrees 
curriculars metodologies que 
contribueixen a educar en la gestió 
positiva dels conflictes com el 
treball cooperatiu i el treball per 
projectes. Recurs B3
 

  

 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Incloure en el Pla de formació del 
professorat actuacions formatives 
sobre l'educació en valors. Recurs 
D1
 

  

https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.qloz3v103b8x
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.3o8egjjwz5fc
https://docs.google.com/document/d/1buClUI7fqBbmV1OI_vK8TUPY7sy5jk-9eVgF9X6b3u8/edit#bookmark=kix.8l39auvcggfo
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.v5tzl3nztys7
https://docs.google.com/document/d/1vbB4xaAC4RS2NQbV-C4pGtWtOwicZ3nRgDVoWIEh8CU/edit#bookmark=kix.v5tzl3nztys7


          ZER
          Berguedà Centre
 

26/02/2020

Pàg. 49

5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Educar en l'esforç i la
responsabilitat

 Promoure, amb l'administració 
local, la participació de l'alumnat en 
el teixit educatiu de l'entorn. Recurs 
C2
 

  

 Inclusió Fer servir el protocol de prevenció, 
detecció i intervenció davant 
conductes d'odi i discriminació en 
cas de detectar situacions de 
conflicte que impliquin discriminació
per la condició social o personal 
dels afectats. Recurs C3
 

  

 Inclusió  Aportar les experiències que es 
duen a terme en el centre als 
seminaris de traspàs primària-
secundària, reunions amb altres 
centres de l'entorn, espais virtuals 
d'intercanvi o pràctica compartida 
(xtec.cat), etc. Recurs H2
 

  

https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark=kix.wt3qj6mnuqfx
https://docs.google.com/document/d/1hfk91mptMC8tUSpMSlbPMcW2uD2bOGm_DmnTDQU22Vo/edit#bookmark=kix.wt3qj6mnuqfx
https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.inhqmkdicqqc
https://docs.google.com/document/d/1L-O9FXrLVZo0jc2_PM_JVllyzC1Nxy6iTYtl4iqMgjQ/edit#bookmark=kix.bsle6fby87ec
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Inclusió  Col•laborar amb els centres de 

l'entorn en l'elaboració i 
desenvolupament de projectes (de 
caire artístic, musical, cívic, etc.) 
que fomentin la inclusió, la igualtat 
d'oportunitats i el respecte a la 
diversitat. Recurs B1
 

  

 Inclusió  Col•laborar amb les entitats de 
l'entorn per promoure accions de 
servei comunitari. Recurs D3
 

  

 Inclusió  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 garantir 
l'èxit educatiu dels seus fills. Recurs
D2
 

  

 Inclusió  Impulsar amb l'administració local 
el desenvolupament de Plans 
educatius d'entorn o altres projectes
socioeducatius que afavoreixen la 
cohesió social. Recurs C1
 

  

https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.8jymvqtzwjgk
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.i61zdxqv6s0
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.a012bxytv357
https://docs.google.com/document/d/1mOObhu8IqHBYXayfb7oFmsWBqRDrI8XWxKLCslWVL54/edit#bookmark=kix.a012bxytv357
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.v11u0z6wpo16
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Inclusió  Promoure i valorar la participació i 

implicació de l'alumnat en activitats 
extraescolars i l'educació en el 
lleure per reduir les desigualtats i 
afavorir el sentiment de pertinenca i 
l'arrelament en el territori. Recurs 
D2
 

  

 Inclusió  Treballar coordinadament amb els 
serveis educatius en relació amb 
l'alumnat amb necessitats 
educatives especials (CRP, EAP, 
ELIC, CREDA, CREDV, etc.). 
Recurs C4
 

  

https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.4xcjdrmkc8a2
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.4xcjdrmkc8a2
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.qp6t7mk9nw57
https://docs.google.com/document/d/1rUtpshXJR3XIBWPjFWmvGgT48jDDh6NzdE3jiuDVqLk/edit#bookmark=kix.qp6t7mk9nw57
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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
 

1.4 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
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7- INDICADORS

Objectiu específic Indicadors
2.4 Potenciar la competència social
i ciutadana de l'alumnat.
 

• Inclusió en el currículum d'accions 
orientades a potenciar l'anàlisi crítica i la 
presa de decisions• Inclusió en l'acció 
tutorial d'accions orientades a potenciar 
l'anàlisi crítica i la presa de decisions• 
Nombre d'alumnes que realitza Servei 
Comunitari
 

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

• Existència i difusió de protocols 
d'acollida de qualsevol membre de la 
comunitat escolar (alumnat, famílies, 
professorat, PAS, etc.)• Us d'enquestes 
per valorar el grau de satisfacció del 
procés d'acollida, adrecades als diversos
sectors de la comunitat• Relació 
d'activitats en el marc de l'acció tutorial 
per a l'acollida del nou alumnat (activitats
de presentació del centre, alumnes 
padrins, activitats inter-etapes, etc.)• 
Existència d'un protocol específic per a 
l'acollida de l'alumnat nouvingut i les 
seves famílies
 

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
 

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

 Existència d'una comissió de 
convivència per als alumnes Existència 
d'una comissió de convivència per a la 
comunitat educativa Nombre de casos 
atesos a la comissió de convivència 
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7- INDICADORS

Objectiu específic Indicadors
5.2 Formar les persones perquè 
siguin capaces d'informar-se, 
entendre i analitzar críticament 
situacions de conflicte social, de 
violència i de pau.
 

• Incorporació en el currículum de 
continguts sobre els drets humans i la 
comprensió crítica del món
 

5.3 Elaborar una estructura 
organitzativa i una gestió de 
recursos que afavoreixin la 
convivència i el clima escolar.
 

• Existència de mesures per a l'acció 
tutorial compartida dins els equips 
docents (cotutories, tutors referents,etc.)•
Existència d'estratègies per promoure la 
tutoria entre iguals• Existència de pautes 
d'organització dels espais per afavorir la 
convivència• Existència d'espais de 
relació informal per als diferents 
col.lectius del centre
 

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• 
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'una coordinació
d'AMPA's
 


