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1. DADES DE CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ


DADES DE CENTRE

Codi:
Nom:
Titularitat:
Adreça:
Telèfon:
Adreça Electrònica:


08015843
Lluís Vives
Públic
Passeig del. Ferrocarril, 266
936656353
a8015843@xtec.cat

CONTEXTUALITZACIÓ

Convivència és la necessària relació amb un mateix, amb les altres persones i amb l'entorn,
fonamentada en la dignitat humana i el respecte als Drets Humans. Dins d’aquesta definició el
nostre fa girar la convivència al voltant de tres eixos fonamentals:
o
o
o

La construcció de la pròpia identitat,
La relació amb les altres persones
La pertinença a la comunitat

Els valors que fonamenten la identitat del nostre centre són pluralitat, el respecte a la
diferència, la participació democràtica, la inclusió social, a la igualtat de possibilitats, la gestió
positiva del conflicte i la cultura del diàleg.
El Projecte de Convivència reflecteix les accions que es desenvolupen per capacitar tot
l'alumnat i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels
conflictes per aconseguir la contribució màxima al desenvolupament personal, acadèmic i
social de tot l'alumnat. Aquest document pretén recollir de forma coherent:
o

o
o
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Les accions adreçades a la millora de la convivència:
 Basant-nos de transferència d’aprenentatges, valors, actituds i hàbits
relacionals seran organitzades en tres àmbits:
 Aula
 Centre
 Entorn
 Abordant-les des de tres nivells:
 Preventiu,
 Intervenció
 Organització i gestió.
Els mecanismes que el centre estableix a l'hora de resoldre els conflictes i de
crear una atmosfera de treball i convivència segura i saludable.
Les mesures de promoció de la convivència, especialment la mediació, així
com les mesures i actuacions en el cas d'incompliment de les normes

d'organització i funcionaments del centre (NOFC) i d'acord amb la normativa
vigent.
La creació del projecte de convivència ha estat elaborada per una comissió de convivència de
centre a partir d’un procés de sensibilització i de diagnosi realitzada amb la participació de
diferents agents educatius, així com per part dels alumnes del centre amb qüestionaris de
google. És un document viu que pretén d’una contínua renovació al llarg dels anys tant per
incloure més temes en cadascun dels nivells, així com l’actualització dels presents sempre a
partir del debat i la reflexió pedagògica.
Aquest document ha seguit la normativa vigent segons el Departament d’Educació, inclosa a
la resolució ENS/585/2017 de 17 març i modificada per EDU/1753/2020, de 16 de juliol,
següent:
 Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, de la inclusió d’un pla de convivència al projecte
educatiu de centre.
 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.
 Llei 11/2014, del 10 d'octubre Drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
 Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius.
 Decret 279/2006, de 4 de juliol Regulació de les normes de convivència.
Els principis generals d'actuació que guiaran al centre a l'hora d'aplicar el règim disciplinari de
l'alumnat seran els recollits a les Normes d'Organització i Funcionament del centre (NOFC).
Els trets més destacats del centre i el seu entorn en relació als factors que poden incidir en la
convivència serien:
o

o

Factors de centre
 Augment de la diversitat d’alumnat de centre
 Augment de l’índex d’alumnat de necessitats educatives especials
 El 50% de la plantilla és definitiva: L'equip de mestres és un dels factors
fonamental per aconseguir una escola de qualitat
 Bons resultats a les proves de competències bàsiques
 Descens de l’índex d’absentisme al centre gràcies al treball de centre, serveis
socials i el pla local d’absentisme municipal
 Bona comunicació amb les famílies a través de la plataforma Class Dojo.
Factors de l’entorn
 La participació de les famílies
 Percentatge d’alumnat amb ajut
 Eines de comunicació amb les famílies afavoreix la fluïdesa
 Mobilitat de l’alumnat
 Percentatge important de matrícula viva: no som una escola que omplim les
primeres opcions.
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Aquest document a continuació inclourà la diagnosi, els objectius, les actuacions, l’avaluació i
els protocols d’actuació (si fossin necessaris per normativa del Departament d’Educació). Els
temes que el present projecte inclourà són:
a) Educar en el respecte entès com l’actitud de reconeixement dels drets de les persones i
la valoració de la seva identitat, opinió i manera de pensar, i constitueix el principi bàsic
per viure i conviure en societat. Per una bona convivència cal potenciar el respecte cap
a un mateix (atendre i satisfer les pròpies necessitats, conèixer i valorar les pròpies
qualitats i valors, i acceptar els errors), cap els altres (acceptació i el reconeixement de
les altres persones, dels seus drets i de la seva forma de pensar) i cap el món a on vivim
(valorar i tenir cura del s.eu entorn més proper, la natura i el medi ambient)
b) La gestió positiva del conflicte. Els conflictes lleus són un conjunt de conductes que es
manifesten com a disruptives a l’aula i situacions de conflicte interpersonal, i totes
aquelles recollides en l’article 37.1 de la Llei d’Educació que no siguin greus. Són fonts
de malestar i dificulten el dia a dia en el centre. Moltes d’aquestes es poden minimitzar
amb estratègies de gestió proactives per entendre el conflicte com a oportunitat
d’aprenentatge i gestionar-lo de manera constructiva. En el cas que les mesures
preventives i proactives no siguin prou eficients, les Normes d’organització i
funcionament de centre indicaran les mesures a prendre.
c) La participació entesa com a ser i sentir-se part d’una organització en la qual es
considera part activa.
2. AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA INICIAL
.

A cadascun dels temes s’ha realitzat una diagnosi amb la que s’han extret els resultats
següents:
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Educar en el respecte

Punts molt forts
 Vetllem perquè l'alumnat tingui cura del material i les instal•lacions.
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Punts forts
Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en l'educació en el respecte.
Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions concretes per
fomentar el respecte i el compromís cívic en el nostre alumnat.
Ens coordinem amb les entitats de l'entorn per promoure el respecte.
Fomentem una actitud de respecte de l'alumnat envers el professorat i altres professionals del
centre.
Participem en xarxes de centres que promouen el valor del respecte.
Planifiquem activitats amb l'alumnat que fomentin el respecte cap a un mateix.
Planifiquem activitats tutorials que facilitin el respecte entre l'alumnat.
Promovem accions i estratègies per afavorir el valor del respecte entre els membres de la
comunitat escolar.
Promovem accions i estratègies per afavorir el valor del respecte entre i cap a l'alumnat.
Promovem accions i estratègies per potenciar el respecte de l'alumnat cap al professorat.
Promovem accions que potenciïn el coneixement i el respecte envers l'entorn.
Recollim el valor del respecte en els documents del centre.
Treballem el respecte entre l'alumnat des de les diferents matèries curriculars de manera
transversal.
Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen el respecte entre l'alumnat.

Punts molt febles












Punts febles
Avaluem les mesures i actuacions
realitzades en el centre per promoure el
respecte i ho recollim en la memòria
anual.
Formem la comunitat escolar en hàbits i
estratègies que potenciïn el valor del
respecte.
Promovem accions de respecte cap als
espais físics del centre i del seu entorn.
Recollim i difonem les bones pràctiques i
els recursos utilitzats per promoure el
respecte en la comunitat escolar.
Sensibilitzem el claustre sobre el valor del
respecte com a principi bàsic per tal de
garantir un bon clima de convivència en
els centres educatius.
Sensibilitzem i orientem les famílies en la
necessitat d'educar els seus fills en el
respecte.



Gestió positiva dels conflictes
Punts molt forts
 Disposem d'un servei de mediació escolar.
 Treballem amb l'alumnat la prevenció dels conflictes a l'aula.
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Punts forts
Analitzem els conflictes d'aula per tal de fomentar l'autoaprenentatge.
Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, actuacions concretes perquè l'alumnat
gestioni els seus conflictes de manera positiva.
Detectem els conflictes que es donen a l'aula.
Disposem d'estratègies concretes per implicar el professorat en la gestió i resolució de
conflictes en l'àmbit de l'aula.
Disposem d'estratègies concretes per implicar l'alumnat en la gestió i resolució de
conflictes en l'àmbit de l'aula.
Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en la gestió i resolució de
conflictes en l'àmbit de l'aula.
Disposem de protocols, circuits i una estructura organitzativa que faciliten la gestió i
resolució dels conflictes al centre.
Ens coordinem amb les administracions locals per detectar, analitzar i donar resposta als
conflictes lleus que es donen a l'entorn dels centres educatius.
Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l'entorn escolar per
promoure l'aplicació d'estratègies de gestió i resolució positiva dels conflictes.
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.
Recollim en les NOFC com gestionar i resoldre els conflictes de manera positiva.
Sensibilitzem el claustre en la necessitat i el compromís, davant els conflictes lleus,
d'implementar estratègies de gestió i resolució positiva dels conflictes.
Utilitzem la mediació per a la gestió 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.
Punts febles
Avaluem el funcionament dels processos
d'intervenció i resolució dels conflictes i ho recollim
en la memòria anual del centre.
Formem la comunitat educativa en tècniques i
destreses de gestió i resolució positiva de
conflictes.
Potenciem les xarxes de suport entre l'alumnat de
l'aula per gestionar positivament els conflictes
entre iguals.
Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació
a la gestió positiva dels conflictes i la mediació.



Participació

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
















Punts forts
Avaluem el funcionament de la participació i ho recollim en la memòria anual del centre.
Disposem d'estratègies concretes d'aula per facilitar la participació de les famílies.
Disposem d'estratègies concretes per facilitar la participació de l'alumnat en la gestió i
organització de l'aula.
Ens coordinem amb l'administració local per promoure la participació de tots els membres de la
comunitat escolar en projectes comunitaris.
Ens coordinem amb les entitats de l'entorn del centre per promoure la participació de tots els
membres de la comunitat escolar.
Establim propostes d'actuació específiques per fomentar la participació de l'alumnat en el centre.
Establim propostes d'actuació específiques per fomentar la participació de les famílies en el
centre.
Estimulem la participació de l'alumnat en el seu propi procés educatiu com, per exemple, en el
seguiment i en l'avaluació de les activitats a l'aula.
Formem la comunitat escolar en temes de participació dins del Pla de Formació de centre.
Potenciem la corresponsabilitat i la participació de tots els membres de la comunitat escolar.
Preveiem un calendari i espais físics i virtuals per tal de facilitar les reunions de les associacions
del centre i els diversos òrgans de participació de la comunitat escolar.
Promovem les xarxes de centre.
Recollim en els documents de centre els canals i les formes de participació de la comunitat
escolar.
Tenim en compte els recursos de l'entorn en la tasca educativa.
Utilitzem metodologies que fomentin la participació de l'alumnat.
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Punts molt febles
Punts febles
 Establim
propostes
d'actuació
específiques
per
fomentar
la
participació del professorat, PAS i
professionals d'atenció educativa en el
centre.
 Recollim i difonem les bones pràctiques
en participació realitzades en el centre.
 Sensibilitzem el claustre sobre la
importància de la participació i
implicació de la comunitat escolar en
els processos educatius.

3. OBJECTIUS I INDICADORS
A partir dels cinc objectius generals que tot centre educatiu ha d’aconseguir que marca el Departament d’Educació, es presenten els objectius específics amb els
indicadors d’avaluació que han estat confeccionats a partir de la diagnosi presentada anteriorment.
OBJECTIU GENERAL / ESPECÍFIC
INDICADORS
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
Relació d’actuacions de sensibilització per a cada sector de la comunitat escolar
agents educatius.
1.2. Elaborar una diagnosi participativa sobre la situació de la
Existència d’una diagnosi sobre la situació d’una convivència al centre
convivència en el centre.
Relació de sectors participants en la diagnosi
Existència de la comissió de convivència
1.3. Construir i dinamitzar la comissió de convivència.
Nombre de reunions/periodicitat de la comissió
Oferta d’accions formatives en matèria de convivència adreçades als diferents
1.4. Incrementar la formació de la comunitat escolar en relació amb la
sectors de la comunitat escolar
convivència
Percentatge de professorat format en temes de convivència
2. Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de tota la comunitat escolar.
Inclusió en el Pla d’Acció Tutorial (PAT) per treballar la gestió positiva de
conflictes
2.1. Potenciar les habilitats i competències necessàries per a la gestió
Regulació d’estratègies de centre que afavoreixen la gestió positiva dels conflictes
positiva dels conflictes.
(racó del diàleg, servei de mediació, tutoria compartida, pràctiques
restauratives,...)
2.2. Educar infants i joves en el desenvolupament d'uns valors
instrumentals (respecte, esforç, responsabilitat, etc.) que els
Relació d’actuacions orientades a l’educació en valors
permetin formar-se com a futurs ciutadans responsables i
Relació d’actuacions que promouen l’ajuda entre iguals en el centre
compromesos.
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Inclusió en l’acció tutorial d’accions orientades a educar sobre el valor de la
norma per a la convivència
2.3. Educar en el valor de la norma i potenciar la participació de
Participació de l’alumnat en l’elaboració de les normes d’aula en el marc de
l'alumnat en la seva elaboració.
l’acció tutorial
Existència d’espais perquè els delegats dels alumnes participin en l’elaboració de
les normes del centre
3. Potenciar l'equitat i el respecte a la diversitat de l'alumnat en un marc de valors compartits.
Relació d’estratègies metodològiques a l’aula que afavoreixin la interrelació entre
alumnes
Relació d’accions orientades a fomentar el coneixement mutu
3.1. Promoure una cultura inclusiva que respecti i valori les diferències
Relació d’accions per visibilitzar les diferents cultures del centre
en un marc de valors compartits.
Existència d’una orientació acadèmica i professional i no estereotipada per raons
de gènere, origen o d’altres condicions personals i/o socials
Existència d’unes pautes d’ús de llenguatge inclusiu que donin em mateix
protagonisme a tot l’alumnat
Incorporació de la perspectiva intercultural en les àrees o matèries del currículum
3.2. Promoure l'educació intercultural.
Relació d’accions per visibilitzar la diversitat existent al centre
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
Relació d’actuacions de sensibilització portades a terme en el centre
diàleg i la gestió positiva dels conflictes.
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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.
Existència de mesures per a l’acció tutorial compartida dins dels equips docents
(cotutories, tutors referents,...)
5.1. Elaborar una estructura organitzativa i una gestió de recursos que
Existència d’estratègies per promoure la tutoria entre iguals
afavoreixin la convivència i el clima escolar.
Existència de pautes d’organització dels espais per afavorir la convivència
Existència d’espais de relació informal per als diferents col·lectius del centre
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 de delegats i delegades que es contempli en el procés
5.2. Potenciar la participació de tots els sectors de la comunitat escolar
d’elecció
com a element bàsic per garantir la convivència i el clima escolar.
Existència de coordinació pedagògica de l’equip directiu amb AMPA/AFA
Participació de l’AMPA/AFA 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
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4. ACTUACIONS PREVISTES / PLANIFICACIÓ
A continuació es presenten les actuacions planificades que permetran la consecució dels objectius anteriorment presentats.


VALORS I ACTITUDS

1. EDUCAR EN EL RESPECTE
Àmbits

Actuacions

Aula

Impulsar el respecte entre iguals (grup-classe) mitjançant assemblees, cercles
restauratius, activitats de les diferents cultures, la no discriminació per raons de
sexe.
Aportar les experiències realitzades en el centre al voltant del respecte,
especialment al professorat, als centres de la xarxa (seminaris de traspàs
primària-secundària, reunions amb altres centres de l'entorn, espais virtuals,
etc.). Recurs H2
Implicar la comunitat escolar en la cura i manteniment de les instal·lacions del
centre. Recurs F1

Centre
Incloure en el Pla de formació del professorat actuacions formatives sobre
l'educació en valors. Recurs G1
Incloure en la memòria anual la valoració de les actuacions realitzades per
promoure l'educació en el respecte, elaborant, si escau, propostes de millora.
Recurs I2
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Recursos
Cercles de diàleg
Mediació
Tutories
Propostes d’intercanvi

Responsables

Temporització

Tutories

Setmanal

Reunió de traspàs pimàriasecundària

Tutores de 6è
amb Secundària

Anual

Comissió
decoració/manteniment
d’alumnes i mestres
(mixta)

Comissió
decoració
Tutories

Anual

Formació

Claustre
CRP

Llarg termini

Memòria (annexos)

Tutories/cicle

Anual

Programar actuacions específiques de sensibilització (claustres, reunions
informatives, comissions mixtes, etc.). Recurs A1

Centre

Entorn

CC
Claustre

Tots els
cursos.

Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la comunitat escolar sobre
el respecte en diversos àmbits d'intervenció: aula, centre i entorn. Recurs I1

Dinàmiques de claustre,
xerrades d’experts,
conscienciació a les
tutories.
Enquesta/Formulari
Tutories

CC
Tutores/tutors

Tots els
cursos.

Sensibilitzar sobre la importància del respecte, especialment al professorat, com
un principi bàsic en l'aprenentatge. Recurs A2

Xerrada/ Formació/
Dinàmica

Utilitzar els recursos i les orientacions de l'espai Famílies del web del
Departament d'Educació referents a l'educació en valors i orientar-ne l'ús. Recurs
A1

Web
Class dojo
Recursos Ajuntament

CC (CRP,
Ajuntament,
Departament)
CC

Tot els cursos
(una mínim al
curs).
1 cop l’any

Organitzar conjuntament amb les AMPA activitats que fomentin entre l'alumnat
el coneixement, la cura de l'entorn i el compromís cívic. Recurs A4

Festa de la Pau
Trobades verdes

AFA-Alumnat
CC

Llarg termini
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GESTIÓ I RESOLUCIÓ POSITIVA DELS CONFLICTES

1. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
Àmbits

Aula

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

Fer difusió de les bones pràctiques que el centre realitza. Recurs G1

Aportar les experiències que es duen a terme en el centre als seminaris de
traspàs primària-secundària Recurs G3
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
Incloure en la memòria anual la valoració de les actuacions realitzades en la
resposta als conflictes lleus i elaborar, si s'escau, propostes de millora. Recurs
H3
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Recursos
Cercles de diàleg
Mediació

Responsables

Tutories

Traspàs d’informació
tutories de sisè/institut.
Fitxa individual de traspàs
(afegir enllaç)

Comissió
convivència
Claustre
Tutories de sisè
Mestre
Educació
Especial
CAD

Registre per aula

Tutores i tutors

NOFC mesures correctores

Memòria anual (Annexos)

Tutors/Cicle

Temporització

Setmanal

Curs 2021/22

A final de
cada curs.

Anual

Final de curs
(anar fent els
registres al
llarg del curs)

Àmbits

Actuacions
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 la gestió i resolució positiva dels
conflictes. Recurs F1

Centre

Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la comunitat escolar
sobre l'aplicació de mesures d'intervenció i resolució dels conflictes per
intervenir davant dels conflictes lleus. Recurs H1

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

Entorn

Tallers proposats per l’Ajuntament i entitats externes per fomentar la resolució
positiva dels conflictes (p.e. Defensant els propis drets)
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Recursos
Formació professorat i
alumnat: POEFA
Formació famílies:
Habilitats parentals

Qüestionaris
Memòria

Responsables
EAP
(treballadora
social)
Cap d’estudis
(CC)

CC

Temporització
Mínim una
xerrada amb
les famílies al
curs.

Anual

Xerrada POEFA
Class Dojo (escola) frases o
imatges per reflexionar
Cercle de diàleg
Class Dojo aula en positiu
com gestionem
conflictes/respecte.

Tutors
CC

Tutors: 1 cop
l’any passar
frase/imatge
per reflexionar
famílies i
alumnes sobre
la convivència

Activitats del Pla d’Entorn

Cicles

Anual



ORGANITZACIÓ DE CENTRE

1. PARTICIPACIÓ
Àmbits

Actuacions

Recursos

Responsables

Temporització

Aula

Fomentar la participació entre iguals (grup-classe) mitjançant assemblees,
cercles restauratius, activitats de les diferents cultures, la no discriminació per
raons de sexe,...

Sessions de tutoria a l’aula

Tutores/s

Setmanal

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 I1

Centre

Fitxa de bones pràctiques
(elaboració pròpia i
aplicació interna)

CC
Claustre

Tot els cursos.

Creació Comissió de
Cohesió i Festejos

Claustre (un
representant
per cicle)

Cada any.

Programar actuacions específiques de sensibilització (claustres, reunions
informatives, comissions mixtes, etc.). Recurs A1

Fer samarretes d’escola
(disseny a càrrec dels
alumnes de 6è)

CC

Cada any.

Dinamitzar activitats, tallers, sortides proposades des de les entitats externes i
l’Ajuntament.

Pla d’Entorn
Oferta d’activitats externes

Dinamitzadors
Grup impulsor

Facilitar una major presència del PAS i d'altres professionals en la vida del
centre (celebracions, diades, activitats esportives, culturals, etc.). Recurs E2

Entorn
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Anual

5. AVALUACIÓ
L’avaluació és un dels processos clau de qualsevol projecte. Aquesta ha de ser continuada ja que
ens ha de servir de punt de partida per reflexionar sobre els aspectes que ens portin a una millora
dels resultats, tant nivell pedagògic com a nivell organitzatiu, però també a poder generar canvis
quan detectem mancances en el procés. Creiem que és molt important que l’avaluació de les
actuacions, els resultats, i la planificació estratègica es portin a terme de manera cooperativa.
Així doncs, aquesta avaluació es farà amb un objectiu formatiu com una responsabilitat social i
col·lectiva, no només com a eina d’avaluació interna.
La revisió dels objectius, dels recursos i de les línies d’actuació proposats es farà a partir dels
indicadors corresponents, aspecte que ens permetrà valorar el grau d’assoliment de l’actuació i,
per tant, de l’estratègia i de l’objectiu al qual va lligat.
Al final del curs s’inclourà a la Memòria Anual el desenvolupament de les activitats que s’han
previst durant el curs escolar, així com les propostes de millora per poder definir les actuacions
futures i les modificacions necessàries. Així doncs, ajustarem les actuacions a les noves
necessitats que puguin sorgir, entenent que el projecte és un document viu que ha de tenir la
capacitat d’adaptar-se a l’evolució del mateix.
Es preveu realitzar una recollida d’informació dels indicadors de procés de les actuacions
trimestralment a través de les actes de reunions fetes on hi constaran els acords presos. Les
reflexions, els resultats i les modificacions necessàries es tindran en compte per elaborar futures
propostes.
Per sistematitzar aquests processos es realitzaran les següents accions:
 Reunions periòdiques (trimestrals) de la comissió de convivència.
 Anàlisis dels resultats (objectius, actuacions, etc.) per part de la comissió de convivència
 En finalitzar el curs es farà una valoració global dels resultats obtinguts
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6. CONCRECIÓ DE PROTOCOLS
"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."

6.1. Assetjament i ciberassetjament entre iguals
6.2. Assetjament escolar a persones LGTBI
6.3. Conductes d’odi i discriminació
6.4. Violència masclista entre l’alumnat
6.5. Conflicte greu
6.6. Menors de catorze anys en situacions de conflicte o comissió d’una infracció
penal
6.7. Situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu
6.8. Situacions d’absentisme (Pla Local Absentisme Castelldefels)
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