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 O comissióPCONV 2. INFORME GLOBAL 
   

1- DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ  
 

 

  
DADES DEL CENTRE   
  

 
 

Codi: 25002684 
Nom:  Institut Samuel Gili i Gaya 
Titularitat: Pública 
Adreça: Carrer Ton Sirera, s/n 
Telèfon: 973265438 
Adreça Electrònica: c5002684@xtec.cat 
  
CONTEXTUALITZACIÓ   

 

L’Institut  Samuel Gili i Gaya és un centre docent públic  de Lleida construït l’any 1968 i que 

es troba ubicat al que s’anomena “El camp escolar”, compartint zona esportiva i d’esbarjo 

amb altres dos centres d’educació secundària.  Acull alumes de tota la ciutat atès que una 

especial concentració prové de les escoles adscrites i alumnat que cursen grau 

professional de música ja que tenen preferència de matrícula. 

El centre disposa d’una plantilla d’entre 55 i 60 docents, dues administratives i dues 

conserges. 

 

NIVELLS EDUCATIUS QUE ACULL 

Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) (amb 3 o 4 línies educatives a cada nivell)

Batxillerat en les modalitats: (amb 3,5 o 4 línies per nivell) 

 Ciències de la Salut i Tecnològic 

 Social i Humanístic 

 Arts escèniques, música i dansa 

 Batxibac-Baccalaureat (doble titulació batxillerat català i francès) 
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Actualment oferim com a suport educatiu una aula oberta per alumnat de 3r i 4t d’ESO 

  

L’objectiu que tenim com a educadors és, d’una banda, transmetre coneixements i, de 

l’altra, desvetllar talents i ajudar cadascun dels nostres alumnes a trobar aquelles 

motivacions que l’enriqueixin com a persona i com a ciutadà del futur. Per tant, entenem el 

procés educador no com un camí unidireccional, sinó com un enorme pati circular on tots 

aprenem de tots. 

 
 
 
 
2. ÀMBITS, NIVELLS I TEMES D’ACTUACIÓ 
 
El Projecte de convivència aborda tres nivells (Valors i actituds, Resolució de conflictes i Marc 
Organitzatiu), es planteja des de tres àmbits d’intervenció (Aula, Centre, Entorn) per treballar i 
desenvolupar els temes corresponents. En el nostre projecte ens centrarem en els  següents: 
 

 

TEMES ÀMBITS 
D’INTERVENCIÓ 

 
 
 
 

NIVELLS 

VALORS I ACTITUDS 

 Coeducació 
 Educar en el respecte 
 Educar en la gestió 

positiva de conflictes 

 
 

AULA 
 
 
 

CENTRE 
 
 

ENTORN 

 
RESOLUCIÓ DE 

CONFLICTES 

 Absentisme 
 Conflictes greus 
 Gestió i resolució 

positiva dels 
conflictes 

ORGANITZACIÓ DE 
CENTRE 

 Acollida 
 Norma 
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3. DIAGNOSI- RESULTATS  
 

 

VALORS I ACTITUDS 

Punts forts 

 Garantim un ús no sexista dels espais del centre. 
 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. 
 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. 

 Incorporem l'enfocament coeducatiu als continguts curriculars. 
 Ens coordinem amb les entitats de l'entorn per promoure la coeducació. 
 Incorporem la coeducació i la prevenció de la violència masclista o homòfoba als 

diferents documents de centre. 
 Impulsem des de totes les àrees la gestió dels conflictes d'aula mitjançant 

estratègies de gestió positiva.  
 Disposem d'un projecte de mediació o altres iniciatives de foment de la 

convivència i de resolució pacífica dels conflictes que orienta i organitza les 
actuacions corresponents per a tots els membres del centre. 

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

 Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació amb la gestió positiva dels 
conflictes i l'enfocament restauratiu i la mediació. 

 Fomentem una actitud de respecte de l'alumnat envers el professorat i altres 
professionals del centre. 

 Vetllem perquè l'alumnat tingui cura del material i les instal•lacions. 
 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 que potenciïn el coneixement i el respecte envers l'entorn. 
 Recollim el valor del respecte en els documents del centre. 

 
 

Punts febles 

CAL: 
 Sensibilitzar i orientar 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. 

 Implementar els protocols per a la millora de la convivència elaborats pel 
Departament d’Educació. 

 Participar 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. 

 Promovem accions i estratègies per afavorir el valor del respecte entre els 
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membres de la comunitat escolar. 
 

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

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

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

 Fer coordinacions amb altres centres per intercanviar experiències i pràctiques 
sobre l'educació en la gestió positiva dels conflictes. 

 
 

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES  

Punts forts 

 Disposem de mecanismes àgils i eficaços per a la detecció i registre de les faltes 
d'assistència a classe. 

 Estimulem el compromís de l'alumnat en el propi procés educatiu per afavorir la 
seva assistència. 

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

 Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions 
concretes per combatre l'absentisme. 

 Impliquem les famílies per evitar situacions d'absentisme. 
 Recollim en les NOFC una normativa clara i eficient referent a l'abordatge 

integral de l'absentisme. 
 Desenvolupem estratègies per detectar qualsevol fet susceptible de ser 

considerat com a conflicte greu i intervenim de forma ràpida i efectiva. 
 Analitzem i fem un seguiment dels casos de conflictes greus per facilitar un 

procés d'autoaprenentatge en el centre. 
 Recollim en les NOFC una normativa clara i eficient referent a les faltes 

greument perjudicials per a la convivència en el centre. 
 Detectem els conflictes que es donen a l'aula i intervenim de forma ràpida i 

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

procés d'autoaprenentatge i  de prevenció. 
 Disposem d'un servei de mediació escolar i l’utilitzem per a la gestió positiva 

dels conflictes. 
 Impliquem les famílies en la gestió i resolució dels conflictes lleus dels seus fills 

i filles. 
 Implementem els protocols d'àmbit convivencial elaborats pel Departament 

d'Educació, en cas de necessitat. 
 Ens coordinem amb l'administració local i altres agents territorials per dur a 

terme actuacions concretes per combatre situacions de risc i conflictes externs. 
 Recollim en les NOFC com gestionar i resoldre els conflictes de manera 

positiva. 
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Punts febles 

 
CAL: 

 Disposar d'estratègies concretes per implicar l'alumnat en la lluita contra 
l'absentisme. 

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

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

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

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

 Coordinar-nos amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l'entorn 
escolar per promoure accions que facilitin la convivència i la resolució positiva 
dels conflictes. 

 Coordinar-nos amb altres centres per intercanviar experiències i pràctiques 
sobre la gestió i la resolució de conflictes.  

  
 

 

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE  

Punts forts 

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

 Preveiem una imatge acollidora del centre. 
 Tenim sistematitzats els processos d'acollida per a tot l'alumnat, les seves 

famílies i per a la resta de la comunitat escolar (professorat, PAS, altres 
professionals d'intervenció puntual al centre) tant si s'hi incorporen a l'inici com 
un cop començat el curs. 

 Establim propostes d'actuació específiques per realitzar l'acollida de l'alumnat. 
 Preveiem actuacions per afavorir el coneixement mutu i facilitar la cohesió del 

grup. 
 Contemplem mesures d'acollida específiques per a l'alumnat que es reincorpora 

a l'aula després d'un període d'absència continuat (malaltia prolongada, 
absentisme, inassistència al centre, etc.). 

 Tenim mecanismes específics per acollir l'alumnat nouvingut. 
 Establim propostes d'actuació específiques per realitzar l'acollida de les noves 

famílies. 
 Recollim la importància de l'acollida en els documents del centre. 
 Eduquem en el sentit de la norma. 
 Fem explícites aquelles normes tàcites de comportament entre l'alumnat que 

entorpeix el bon funcionament i el clima de convivència de l'aula 
 Tenim normes d'aula clares i concretes. 
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 Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixin la interiorització i acceptació 
de la norma. 

 Valorem i revisem periòdicament les normes d'aula. 
 Recollim en els documents del centre la concreció de les normes de 

convivència. 
 
 

Punts febles 

CAL: 
 Potenciar les xarxes de suport entre iguals per facilitar l'acollida i la integració a 

l'aula. 
 Formar la comunitat escolar en organització i gestió de centres en relació amb el 

clima escolar. 
 Tenir en compte els recursos de l'entorn per planificar l'acollida dels nous 

membres de la comunitat escolar. 
 Recollir i difondre les bones pràctiques d'acollida que el centre realitza. 

 
 

 

 
4.  OBJECTIUS 

 
 

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

1.2 Elaborar una diagnosi participativa sobre la situació de 
la convivència en el centre. 
  
1.3 Crear els espais necessaris per afavorir la participació 
dels diferents sectors de la comunitat en l'elaboració del 
projecte. 
  
1.4 Constituir i dinamitzar la comissió de convivència. 
  

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

2.2 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, esforç, responsabilitat, etc.) 
que els permetin formar-se com a futurs ciutadans 
responsables i compromesos. 
  
2.4 Potenciar la competència social i ciutadana de 
l'alumnat. 
  



 
          Institut 
          Samuel Gili i Gaya 
  
 

 
05/01/2022 
Pàg. 7 
 

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

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

4.1 Sensibilitzar la comunitat escolar en la importància del 
valor del diàleg i la gestió positiva dels conflictes. 
  
4.2 Organitzar el servei de mediació al centre amb la 
participació dels diferents membres de la comunitat 
escolar. 
  

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.  

5.3 Elaborar una estructura organitzativa i una gestió de 
recursos que afavoreixin la convivència i el clima escolar. 
  
5.5 Afavorir els canals de comunicació del centre educatiu 
com a elements facilitadors de la convivència i el clima 
escolar. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.   ACTUACIONS PREVISTES 

 
 

 
1. Valors i actituds 
 
Temes 
 
 1 - Coeducació 
 2 - Educar en el respecte 
 3 - Educar en la gestió positiva dels conflictes 
 
Coeducació 
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  Actuacions 

Centre 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.  

 
Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la comunitat 
escolar sobre les mesures i actuacions del centre en l'àmbit de la 
coeducació.  

 
Compartir la necessitat de treballar en la prevenció de la violència 
de gènere o per motius d'identitat de gènere, expressió de gènere o 
orientació afectivosexual.  
 

 

Entorn Col•laborar en l'elaboració i desenvolupament de projectes que 
fomentin la igualtat d'oportunitats, el respecte a la diferència i la 
prevenció de la violència masclista i per motius d'orientació 
afectivosexual, identitat de gènere i expressió de gènere.  
 
Programar, conjuntament amb l'AMPA formació per a pares i mares 
per tal de compartir experiències i donar continuïtat i coherència a 
la tasca coeducadora.  

 
 

 
 

 
Educar en el respecte 

 
 Actuacions 
Centre Garantir el dret a la privacitat dels membres de la comunitat escolar 

(drets d'imatge, dret a la intimitat, etc.).  
 
Potenciar el treball en equip per tal de facilitar les relacions entre els 
membres de la comunitat escolar (comissions mixtes: comissió 
pedagògica, comissió econòmica, comissió d'activitats 
extraescolars, etc.).  
 
Promoure un lideratge positiu per part del professorat per tal de 
facilitar el reconeixement de la seva autoritat moral.  
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Aula Desenvolupar, des de les diferents àrees, activitats curriculars que 
impliquin el respecte a l'expressió d'idees i opinions dels 
companys/es (debats, exposicions orals, etc.).  
 
Ensenyar, a través del currículum, com el valor del respecte ha 
ajudat homes i cultures a aconseguir un món millor.  
 

 

Entorn Col•laborar en l'elaboració i desenvolupament de projectes solidaris i 
cooperatius amb altres centres de l'entorn.  
 

 

 
 
 
 
Educar en la gestió positiva dels conflictes 
 
   Actuacions 
Centre Impulsar projectes que fomentin les relacions d'ajuda i aprenentatge 

entre iguals (tutoria entre iguals, aprenentatge entre iguals, 
apadrinament, etc.).  
  

 

Entorn Impulsar les trobades d'alumnat mediador.  
  

 

 
 

 
 
 
 
2. Resolució de conflictes 
 
Temes 
 
 1 - Absentisme 
 2 - Conflictes greus 
 3 - Gestió i resolució positiva dels conflictes 
 
Absentisme 
 
   Actuacions 
Centre Realitzar actuacions d'acompanyament i suport a l'alumnat amb factors 

de risc i a les seves famílies (seguiment individual, entrevistes 
periòdiques, etc.).  
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Aula Determinar horaris o agrupacions que afavoreixin la permanència de 
l'alumnat al centre.  
  
Fer un seguiment individualitzat dels alumnes que s'incorporen al 
centre després d'un període d'absentisme per garantir-ne al màxim la 
integració.  
  

 

 
 
Conflictes greus 
 
   Actuacions 
Centre Divulgar entre la comunitat escolar cursos de formació sobre situacions 

de risc (consum de drogues i alcohol, violència masclista, Internet 
segura, etc.).  
  

 

Aula Contemplar mesures específiques en la reincorporació de l'alumnat a 
l'aula, ja sigui víctima o agressor, després d'algun conflicte greu.  
  
Coordinar amb l'equip docent estratègies i actuacions (reorganitzar 
espais, seguiment de l'alumnat, etc. ) per dur a terme a l'aula.  
 

 

Entorn Col•laborar amb les entitats de l'entorn per detectar situacions de 
conflicte (assetjament, ciberassetjament, maltractament, etc.).  
  

 

 
 

 
 
 
 
 
Gestió i resolució positiva dels conflictes 
 
   Actuacions 
Centre 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.  
  
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.  
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Aula Coordinar-se a nivell d'equip docent respecte a les actuacions i les 
estratègies a dur a terme a l'aula.  
  
Donar a conèixer a l'equip docent els protocols d'intervenció enfront els 
conflictes lleus i les conductes disruptives que tenen lloc a l'aula.  
  
Incloure en les reunions d'equip docent l'anàlisi de conflictes, les 
possibles causes i les propostes de millora.  
  

 

Entorn  
Treballar en xarxa i de manera efectiva amb els agents de l'ordre, els 
mediadors de la zona i altres agents socials.  
  

 

 
 
 

 
3. Organització de centre 
 
Temes 
 
 1 - Acollida 
 2 - Norma 

 
 
Acollida 
 
   Actuacions 
Centre 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.  
 
Incloure la valoració del pla d'acollida en la memòria anual, elaborant, si 
escau, propostes de millora.  
 
Recollir el grau de satisfacció del procés d'acollida de les diverses 
persones que s'incorporen al centre.  
 
Utilitzar canals de comunicació per compartir amb la comunitat escolar 
les experiències que es duen a terme en el centre.  
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Aula Establir un company guia dels nous alumnes per facilitar la seva 
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. 
  
Realitzar reunions de traspàs d'informació i d'anàlisi del grup-classe 
per a l'acompanyament dels professionals que intervindran per primer 
cop a l'aula.  
  

 

Entorn Donar a conèixer i orientar les famílies i l'alumnat sobre activitats 
d'associacionisme juvenil i entitats de lleure i voluntariat de l'entorn, per 
tal de facilitar la seva participació i integració.  
  
 Utilitzar els recursos de l'entorn per millorar el procés d'acollida 
(mediadors, treballadors socials, promotors escolars, etc.).  
  

 

 
 
 
 
 
 
Norma 
 
   Actuacions 
Centre Incloure la valoració de les actuacions realitzades per promoure el 

compliment i seguiment de les normes en la memòria anual, elaborant, 
si escau, propostes de millora.  
  
Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la comunitat 
escolar sobre l'aplicació i compliment de les normes en el centre.  
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6.  PLANIFICACIÓ 
 

   

 
 

   

Temes Actuacions Recursos Responsables 
Absentisme Determinar horaris o agrupacions que 

afavoreixin la permanència de l'alumnat al 
centre. 
 

Horaris adaptats i 
horaris de reforç 

Coordinació 
pedagògica 

Absentisme Fer un seguiment individualitzat dels 
alumnes que s'incorporen al centre 
després d'un període d'absentisme per 
garantir-ne al màxim la integració. 
 

Full de seguiment de 
l’alumnat 

Tutor/a 

Absentisme Realitzar actuacions d'acompanyament i 
suport a l'alumnat amb factors de risc i a 
les seves famílies (seguiment individual, 
entrevistes periòdiques, etc.). 
 

Actes de les 
reunions de la CAD i 
de tutors/es 

Tutor/a 
 

Psicopedagog 
del centre 

 
Acollida 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. 
 

Actes de les   
reunions i 
documents de 
traspàs 
primària-secundària 

Coordinació 
pedagògica 

Acollida Donar a conèixer i orientar les famílies i 
l'alumnat sobre activitats 
d'associacionisme juvenil i entitats de 
lleure i voluntariat de l'entorn, per tal de 
facilitar la seva participació i integració. 
 

Xerrades incloses 
dins del PAT 

Coordinació 
pedagògica 

 
Tutor/a 

Acollida Establir un company guia dels nous 
alumnes per facilitar la seva acollida. 
 

Activitats d’acollida  
del PAT 

Coordinació 
Pedagògica  

Acollida Incloure la valoració del pla d'acollida en la 
memòria anual, elaborant, si escau, 
propostes de millora. 
 

Enquestes de 
valoració internes de 
centre 

Equip directiu 

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.  
 

Activitats d’acollida  
del PAT 

Coordinació 
pedagògica 

Acollida Realitzar reunions de traspàs d'informació i 
d'anàlisi del grup-classe per a 
l'acompanyament dels professionals que 
intervindran per primer cop a l'aula. 

Reunió d’Equip 
Docent d’inici de 
curs 

Coordinació 
pedagògica 
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6.  PLANIFICACIÓ 
 

   

 
 

   

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

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

Enquestes de 
valoració internes de 
centre 

Equip directiu 

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

Pàgina web del 
centre 
Xarxes socials del 
centre 

Comissió de 
comunicació 

externa 

Acollida Utilitzar els recursos de l'entorn per millorar 
el procés d'acollida (mediadors, 
treballadors socials, promotors escolars, 
etc.). 
 

Reunions de la CAD 
Coordinació 
pedagògica 

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. 
 

Protocol de 
prevenció, detecció i 
intervenció enfront 
l’assetjament escolar 
a persones LGBTI 

Protocol de 
prevenció, detecció i 
intervenció davant 
conductes d'odi i 
discriminació 

 

 

Equip directiu 

Coeducació Recollir el grau de satisfacció dels diferents 
agents de la comunitat escolar sobre les 
mesures i actuacions del centre en l'àmbit 
de la coeducació. 
 

Enquestes de 
valoració internes de 
centre 

Equip directiu 
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Temes Actuacions Recursos Responsables 
Coeducació 

Col•laborar en l'elaboració i 
desenvolupament de projectes que 
fomentin la igualtat d'oportunitats, el 
respecte a la diferència i la prevenció de la 
violència masclista i per motius d'orientació 
afectivosexual, identitat de gènere i 
expressió de gènere. 
 

Orientacions sobre el 
tractament de la 
igualtat de gènere i la 
diversitat cultural en 
el material didàctic 

L'Educació 
intercultural als 
centres educatius des 
de les àrees del 
currículum 

 

Equip docent 

Coeducació Compartir la necessitat de treballar en la 
prevenció de la violència de gènere o per 
motius d'identitat de gènere, expressió de 
gènere o orientació afectivosexual. 
 

Reunions d’equip 
docent 
 

Equip docent 

Coeducació Programar, conjuntament amb l'AMPA 
formació per a pares i mares per tal de 
compartir experiències i donar continuïtat i 
coherència a la tasca coeducadora. 
 

Xerrades i activitats    
per a les famílies 

Equip directiu 
 

AMPA 

Conflictes 
greus 

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

Pla d’entorn Equip directiu 

Conflictes 
greus 

Contemplar mesures específiques en la 
reincorporació de l'alumnat a l'aula, ja sigui 
víctima o agressor, després d'algun 
conflicte greu. 
 

NOFC 
Equip directiu 
Coordinació 
pedagògica 

Conflictes 
greus 

Coordinar amb l'equip docent estratègies i 
actuacions (reorganitzar espais, seguiment 
de l'alumnat, etc. ) per dur a terme a l'aula. 
 

Reunions d’Equip 
docent 

Coordinació 
pedagògica 

Conflictes 
greus 

Divulgar entre la comunitat escolar cursos 
de formació sobre situacions de risc 
(consum de drogues i alcohol, violència 
masclista, Internet segura, etc.). 
 

Xerrades de 
formació 

Equip directiu 
 

AMPA 
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Temes Actuacions Recursos Responsables 
Gestió i 

resolució 
positiva 

dels 
conflictes 

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

Reunions d’Equip 
docent 

Equip docent 
 

Comissió 
mediació 

Gestió i 
resolució 
positiva 

dels 
conflictes 

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

  NOFC 
Coordinació 
pedagògica 

Gestió i 
resolució 
positiva 

dels 
conflictes 

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

Recull d’incidències 
del curs 

Equip directiu 

Gestió i 
resolució 
positiva 

dels 
conflictes 

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

Registres 
d’incidències 

Equip docent 

Gestió i 
resolució 
positiva 

dels 
conflictes 

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. 
 

Enquestes de 
valoració internes de 
centre 

Equip directiu 

Gestió i 
resolució 
positiva 

dels 
conflictes 

Treballar en xarxa i de manera efectiva 
amb els agents de l'ordre, els mediadors 
de la zona i altres agents socials. 

  Activitats del PAT 
 

Equip directiu 

Norma Incloure la valoració de les actuacions 
realitzades per promoure el compliment i 
seguiment de les normes en la memòria 
anual, elaborant, si escau, propostes de 
millora. 
 

Enquestes de 
valoració internes de 
centre 

Equip directiu 

Norma Recollir el grau de satisfacció dels diferents 
agents de la comunitat escolar sobre 
l'aplicació i compliment de les normes en el 
centre. 
 

Enquestes de 
valoració internes de 
centre 

Equip directiu 
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Temes Actuacions Recursos Responsables 
Educar en 
el respecte 

Col•laborar en l'elaboració i 
desenvolupament de projectes solidaris i 
cooperatius amb altres centres de l'entorn. 
 

Servei comunitari de 
4t d’ESO 

Comissió APS 

Educar en 
el respecte 

Desenvolupar, des de les diferents àrees, 
activitats curriculars que impliquin el 
respecte a l'expressió d'idees i opinions 
dels companys/es (debats, exposicions 
orals, etc.). 
 

  Projectes de centre Equip docent 

Educar en 
el respecte 

Ensenyar, a través del currículum, com el 
valor del respecte ha ajudat homes i 
cultures a aconseguir un món millor. 
 

Currículums de les 
matèries 

Equip docent 

Educar en 
el respecte 

Garantir el dret a la privacitat dels 
membres de la comunitat escolar (drets 
d'imatge, dret a la intimitat, etc.). 
 

Formularis personals 
de drets d'imatge i 
protecció de dades 

Equip directiu 

Educar en 
el respecte 

Potenciar el treball en equip per tal de 
facilitar les relacions entre els membres de 
la comunitat escolar (comissions mixtes: 
comissió pedagògica, comissió 
econòmica, comissió d'activitats 
extraescolars, etc.). 
 

Reunions de 
departament, 
d’equip docent i de 
les diverses 
comissions de centre 

Caps de 
departament 
Equip docent 

Coordinadors de 
les comissions 

Educar en 
el respecte 

Promoure un lideratge positiu per part del 
professorat per tal de facilitar el 
reconeixement de la seva autoritat moral. 

Reunions d’equip 
docent 
Formació de centre 
 

Equip directiu 

Educar en 
la gestió 
positiva 

dels 
conflictes 

Impulsar les trobades d'alumnat mediador. 
 

Pla de mediació del 
centre 

Coordinadora 
del pla de 
mediació 

Educar en 
la gestió 
positiva 

dels 
conflictes 

Impulsar projectes que fomentin les 
relacions d'ajuda i aprenentatge entre 
iguals (tutoria entre iguals, aprenentatge 
entre iguals, apadrinament, etc.). 
 

Projectes de centre 
Coordinació 
pedagògica 
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7.  INDICADORS   
  
Objectiu específic Indicadors 
 (Centre)   

1.2 Elaborar una diagnosi participativa 
sobre la situació de la convivència en el 
centre. 
  

Existència d'una diagnosi sobre la situació de 
la convivència al centre 
 
Relació de sectors participants en la diagnosi 
  

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

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

1.4 Constituir i dinamitzar la comissió 
de convivència. 
  

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

2.2 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, esforç, 
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 
  

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 
 



 
          Institut 
          Samuel Gili i Gaya 
  
 

 
05/01/2022 
Pàg. 19 
 

7.  INDICADORS   
  
Objectiu específic Indicadors 

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, adreçades 
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 
  

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

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

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

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



 
          Institut 
          Samuel Gili i Gaya 
  
 

 
05/01/2022 
Pàg. 20 
 

7.  INDICADORS   
  
Objectiu específic Indicadors 

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

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

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 
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7.  INDICADORS   
  
Objectiu específic Indicadors 

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

Existència d'un protocol de comunicació 
 
Relació d'eines i canals de comunicació del 
centre que afavoreixin la comunicació entre 
els diversos sectors de la comunitat escolar 
(fòrum virtual, correu electrònic, taulell de 
novetats, bústia de suggeriments i 
reclamacions, intranet de centre, etc.) 
 
Existència de canals de comunicació entre 
les famílies i els seus representants al consell 
escolar 
 
Existència de canals de comunicació entre 
l'alumnat i els seus representants al consell 
escolar 
 
Existència de canals de comunicació entre el 
professorat i els seus representants al consell 
escolar 
 
Existència de canals de comunicació entre el 
personal d'administració i serveis i el seu 
representant en el consell escolar 
 
Relació d'estratègies de projecció i 
comunicació externa del centre (revistes, 
webs, blocs, etc.) 
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8.  PROTOCOLS PER A LA MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA  
 
La Generalitat de Catalunya ofereix uns protocols de prevenció, detecció i intervenció 

enfront situacions de conflictes greument perjudicials per a la convivència. Aquests 

protocols s’utilitzaran  com a base per a aquesta gestió i seran  els nostres referents 

sempre que alguna resolució s’escapi de la nostra definició. 

 
 

 Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar a 
persones LGBTI 

 Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament i el 
ciberassetjament entre iguals 

 Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant conductes d'odi i discriminació 

 Protocol d'actuació amb menors de catorze anys en situacions de conflicte o 
comissió d'una infracció penal 

 Protocol d'intervenció en cas de conflicte greu 

 Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les 
situacions de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu 

 Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant la violència masclista entre 
l’alumnat 

 Protocol d’àmbit comunitari de prevenció, detecció i intervenció davant situacions 
d’absentisme 
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