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1. INTRODUCCIÓ
La comunitat educativa que forma el nostre centre defensa la idea que l’escola ha de ser un espai
de convivència i aprenentatge en la qual s’adquireixen coneixements i hàbits de relació i
socialització, per tal d’aprendre a viure i conviure fomentant el respecte a la pròpia llibertat i a la
de l’altre. Un objectiu bàsic és ensenyar i aprendre a conviure fomentant la convivència harmònica
tant en l’escola com en el seu entorn, per tant, cal educar per i amb la convivència.

Tot això no és possible sense la implicació i participació de tots els agents educatius a través d’una
comunicació dialògica que contempli els diferents punts de vista i sensibilitats per aprendre a
conviure de manera positiva i constructiva.
El nostre projecte reflecteix la realitat del nostre centre mitjançant una diagnosi i també els
objectius generals i específics que hem escollit per tal de potenciar les nostres fortaleses i millorar
les nostres debilitats. També reflecteix totes les actuacions, així com l’avaluació que comporten
els indicadors avaluables en relació als objectius plantejats.
Els valors que defineixen l’escola López Torrejón garanteixen convivència sana, rica, integradora,
lliure i plural. És per això que estem segurs que la promoció d’aquest projecte afavorirà el
creixement dels alumnes com a principals protagonistes de l’escola. Estem convençuts que creant
una cultura que promogui l’elogi de les qualitats i valors que aporten cada un dels agents implicats
ens ajudarà a tots a conèixer, aprendre i estimar tots aquells qui formem la comunitat educativa.
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2. MARC NORMATIU
L’elaboració d’aquest projecte de convivència es redacta segons la resolució de la normativa
ENS/585/2017, 17 de març, per la qual s’estableix la creació i implementació del Projecte de
Convivència dins del marc del Projecte Educatiu de Centre.
La redacció del document és coneguda pel claustre de l’escola, i està realitzada a partir de la
participació d’aquests i dels membres de la comissió de convivència, d’acord per tant, amb el marc
normatiu que s’especifica a continuació.
•La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix a l’article 121.2 l’obligatorietat
que tots els centres elaborin un Pla de convivència i l’incloguin dins el Projecte educatiu de
centre.

•La Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, determina
a l’article 124.1 que els centres inclouran a la programació general anual el seu pla de
convivència i totes aquelles actuacions i activitats programades pel foment de la
convivència escolar.

•La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, disposa a l’article 30 que l’aprenentatge de la
convivència és un element fonamental del procés educatiu i així ho ha d’expressar el
projecte educatiu de cada centre. Els centres han d’establir mesures de promoció de la
convivència.

•El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, disposa a l’article 23.2
que les normes d’organització i funcionament del centre han d’incorporar les mesures de
promoció de la convivència establertes en el centre.

•El Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la
convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya, reforça el caràcter
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educatiu que han de tenir els processos i les accions que s'emprenguin, tant per prevenir
com per corregir conductes inadequades. A l’article 6 s’estableix que a cada centre s’ha de
constituir una comissió de convivència.

3. CONTEXTUALITZACIÓ

NOM
ADREÇA
CODI POSTAL
POBLACIÓ
TELÈFON
e-MAIL
PÀGINA WEB
TITULARITAT
SOSTENIMENT ECONÒMIC
CODI DEL CENTRE
HORARI

Escola López Torrejón
C/ Roger de flor 115
08912
Badalona ( Barcelonés)
Tf./Fax 93 460 6253
a8000979@xtec.cat
www.escolalopeztorrejon.cat

Privat
Concertada
08000979
Educació Infantil:
-

Matí: De 9:00 a 13:00
Tarda: De 15:00 a 17:00
Educació Primària:

-

Matí: De 9:00 a 13:00
Tarda: De 15:00 a 17:00
Professorat:

CONFESIONALITAT

Matí: De 9:00 a 13:00
Tardes: De 15:00 a 17:00 – 19:00
Aconfessional
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3.1 Context social

L’escola López Torrejón és una escola privada concertada amb la Generalitat de Catalunya.
L'any 2012 es van iniciar les obres per la construcció d'una escola totalment reformada. Aquest fet
ha representat una millora en la qualitat d'espais, equipaments i serveis. La relació amb l'entorn
és satisfactòria. Els programes educatius que ofereix el barri formen part de la nostra programació,
com per exemple: la biblioteca de Can Casacuberta, el taller d’alimentació saludable del CAP
PROGRÉS, Museu de Badalona, etc. Per altra banda, L'AMPA col·labora amb totes les activitats
proposades en el centre i ofereix un gran suport.

Des dels inicis, la nostra escola es caracteritza per l’ambient familiar, gràcies a la implicació dels
mestres i les famílies en el treball de l’educació en valors, part fonamental de la nostra identitat
com a centra educatiu.

Respecte a les famílies, responen a un perfil socioeconòmic mitjà. Una majoria de famílies són
castellanoparlants i bilingües amb els fills. Per altra banda, les famílies valoren molt positivament
els serveis que ofereix l’escola: Departament psicopedagògic, acollida, menjador, extraescolars,
biblioteca, aula d’estudi, etc

3.2 Context educatiu
Som una escola que utilitza el català com a llengua pròpia i vehicular d’ensenyament i
aprenentatge. Respectem les diferents maneres de pensar i és oberta a tothom. Eduquem per a la
llibertat, la responsabilitat i l’adquisició d’hàbits i conductes que facin dels nostres alumnes
persones dignes de la comunitat on viuen. Eduquem per la convivència i el respecte als altres
basant-nos en la coeducació, sense cap mena de discriminació per raó de sexe.

Per altra banda, potenciem l’aspecte instructiu i fomentem l’experimentació i el descobriment,
alhora que treballem per a l’adquisició d’hàbits ètics i cívics i l’adquisició de la competència
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d’aprendre a aprendre.

3.3 Context escolar
L’estructura organitzativa del centre educatiu està creada en funció del desenvolupament eficaç
del seu Projecte educatiu.
El Projecte educatiu també és l’objectiu principal dels recursos personals, materials i funcionals
que fan possible la seva eficient implementació.
Comptem amb els següents recursos personals: 14 mestres, psicòloga, mestra d’educació especial,
monitoratge d’acollida, de menjador i d’extraescolars.
Disposem d’hores de suport i d’activitats educatives complementàries, aquestes últimes són per
l’equip docent a més a més de les hores lectives curriculars, realitzades en horari diari de 9 a 13h
i de 15 a 17h.
Comptem amb uns bons equipaments per dur a terme la nostra acció educativa. Una bona política
d’inversions fa que comptem amb uns bons materials didàctics, tecnològics i una bona formació
del professorat.
L’eficàcia del treball realitzat pels diferents equips docents és notable: equips de cicle i
departaments pedagògics.
La motivació del nostre professorat per la seva tasca, l’ambient de treball i la cooperació arriba a
valors d’excel·lència. El Claustre s’ha compromès a treballar en equip, participant amb coherència
en un projecte comú, consensuat i liderat per l’Equip directiu i l’Equip impulsor d’innovació
educativa (INNOVA).
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4. DIAGNOSI- RESULTATS

Coeducació
Punts molt 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.

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.

•

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

•

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

Punts febles
•

Avaluem el funcionament dels processos i actuacions del projecte coeducatiu
i ho recollim en la memòria anual del centre.

•

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

•

Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions
concretes per fomentar els valors de la igualtat de gènere i de les relacions
igualitàries.

•

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.
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•

Participem en xarxes de centres que treballen en la coeducació i en la
prevenció de la violència masclista o per motius d'orientació afectiva sexual,
identitat de gènere i expressió de gènere.

•

Recollim i divulguem les bones pràctiques realitzades en coeducació.

•

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 afectiva sexual, identitat de gènere i expressió de gènere.

EDUCACIÓ INTERCULTURAL
Punts molt forts
•

Potenciem des de l'acció tutorial el reconeixement a la diferència i la
diversitat cultural.

•

Promovem la inclusió a l'aula de tot l'alumnat

Punts forts
•

Disposem d'estratègies per treballar els valors i elements comuns.

•

Establim propostes d'actuacions específiques a l'alumnat per conèixer i
respectar la diversitat social i cultural i per promoure les relacions
interpersonals.

•

Gestionem la diversitat de creences i manifestacions culturals de l'alumnat i
les seves famílies.

•

Plantegem el currículum de les diferents àrees i matèries des d'una
perspectiva intercultural.

•

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

•

Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació intercultural.

•

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

•

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

•

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

•

Formem el professorat per a l'adquisició de la competència intercultural.
Participem en programes socioeducatius de l'entorn.

•

Recollim l'educació intercultural en els documents del centre.

Punts molt febles
•

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

EDUCACIÓ PER LA PAU
Punts molt forts
•

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

•

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

•

Establim propostes d'actuació específiques per fomentar l'educació per la pau
i els drets humans entre l'alumnat.

•

Estimulem el compromís personal de l'alumnat en els valors de l'educació per
la pau.

•

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

•

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

•

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

Escola López Torrejón

10

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Utilitzem estratègies
convivencials.

i

metodologies

que

afavoreixen

el valors

Punts forts
•

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

•

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

Punts febles
•

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

•

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

Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures i estratègies per
potenciar la competència social en l'alumnat.

•

Potenciem la competència comunicativa de l'alumnat.

•

Utilitzem metodologies que afavoreixen els valors convivencials i
l'educació socioemocional.

Punts forts
•

Impliquem les famílies en la valoració de la comunicació com a eina per a la
millora de les relacions intrapersonals i interpersonals.

•

Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures i estratègies per
educar emocionalment l'alumnat.

•

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

•

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

•

Promovem accions i estratègies per fomentar l'educació socioemocional i la
comunicació entre els membres de la comunitat escolar.

•

Recollim en els documents de centre la necessitat de treballar els valors de
l'educació socioemocional.

•

Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de l'educació
socioemocional.

•

Sensibilitzem

•

Sensibilitzem

•

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

•

Treballem la competència comunicativa des de les diferents matèries
curriculars de manera transversal.

el claustre
sobre la importància
de
l'educació socioemocional en els processos educatius.
i orientem les famílies en
d'educar socioemocionalment.

la

necessitat
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Punts febles
•

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

•

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

•

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

•

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

•

Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l'entorn
escolar per promoure la millora de la competència social i de les relacions
interpersonals.

EDUCAR EN EL RESPECTE
Punts molt forts
•

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

•

Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn 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.
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•

Recollim el valor del respecte en els documents del centre.

•

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.

•

Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen el respecte entre
l'alumnat.

•

Vetllem perquè l'alumnat tingui cura del material i les instal•lacions.

Punts forts
•

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

•

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.
Participem en xarxes de centres que promouen 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.

•

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

Punts febles
•

Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en
l'educació en el respecte.
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PARTICIPACIÓ
Punts forts
•

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
del professorat, PAS i professionals d'atenció educativa en el centre.

•

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

•

Tenim en compte els recursos de l'entorn en la tasca
educativa. Utilitzem metodologies que fomentin la
participació de l'alumnat.

Punts febles.
•

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.

•

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

•

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

•

Potenciem la coresponsabilitat i la participació de tots els membres de la comunitat
escolar.
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•

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

•

Sensibilitzem el claustre sobre la importància de la participació i implicació de
la comunitat escolar en els processos educatius.

Punts febles
•

Avaluem el funcionament de la participació i ho recollim en la memòria
anual del centre.

•

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

•

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

Escola López Torrejón

16

EDUCAR EN LA GESTIÓ POSITIVA DE
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.

•

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

•

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.

•

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

Punts febles.
•

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.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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.

•

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.
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Punts mot febles
•

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

EDUCAR EN l’ESFORÇ I LA
RESPONSABILITAT
Punts molt forts
•

Desenvolupem en el currículum de les diverses àrees continguts per
treballar l'esforc i la responsabilitat.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l'educació en els valors de
l'esforc i la responsabilitat i la implicació de la comunitat escolar en els
processos educatius.

•

Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus fills en
els valors de l'esforc i la responsabilitat.

•

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

Punts forts
•

Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions
concretes de foment de l'educació en valors i el compromís cívic en el nostre
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alumnat.
•

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

•

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

Punts febles
•

Avaluem les mesures destinades a fomentar els valors entre la comunitat
escolar i ho recollim en la memòria anual del centre.

•

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

•

Ens coordinem amb les entitats de l'entorn del centre per promoure l'esforc, la
responsabilitat i el compromís cívic.

Escola López Torrejón
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INCLUSIÓ
Punts molt forts
•

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

•

Desenvolupem un currículum inclusiu.

•

Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i actuacions per
educar l'alumnat en el respecte a la diversitat i la inclusió.

•

Recollim en els documents del centre els valors de l'escola inclusiva i les estratègies
que facilitin la seva consecució.

•

Sensibilitzem el claustre sobre la necessitat de treballar per una escola
inclusiva que doni resposta a la diversitat de tot l'alumnat.

•

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

Punts forts.
•

Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en risc
d'exclusió en el procés escolar i educatiu dels seus fills.

•

Disposem d'una estructura organitzativa en el centre que afavoreix
l'educació inclusiva i l'atenció a la diversitat.

•

Disposem de materials i recursos que facilitin l'atenció a la diversitat.

•

Ens coordinem amb institucions i entitats de l'entorn per promoure una
educació inclusiva.

•

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

•

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

•

Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de l'educació
inclusiva.

•

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

•
•

Valorem i integrem tots els membres de la comunitat.
Implementem l'ús dels protocols d'àmbit convivencial elaborats pel Departament
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d'Educació a fi d'evitar qualsevol tipus de discriminació.

Punts febles
•

Participem en xarxes de centres que treballen l'educació inclusiva i
l'atenció a la diversitat.
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5. OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS
1. “Crear un clima escolar i de relació entre totes les persones de l’escola que
afavoreixi el respecte mutu, el benestar, l’entesa i la voluntat de col·laboració
com a bases per al treball ben fet, l’aprenentatge i el progrés en l’adquisició de
competències.”
a. Acollir totes les persones que entren a l’escola: alumnat, famílies,
professorat, personal de l’escola.
b. Promoure la interrelació i empatia dels alumnes de les diferents etapes.
c. Prevenció de conflictes.
d. Detecció de conflictes.
e. Gestió de conflictes.

2. Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de tota la
comunitat escolar.
centre.

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

3. Fomentar la interculturalitat en una celebració a nivel de centre, per coneixer i
viure les diferents cultures del mòn.
g. Celebrar la cultura un dia al trimestre.
h. Treballar des del marc d’acció tutorial la interculturalitat.
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6. OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS , ACTUACIONS, AGENTS,

TEMPORTIZACIÓ, INDICADORS.
Objectiu general: 1. “Crear un clima escolar i de relació entre totes les persones de
l’escola que afavoreixi el respecte mutu, el benestar, l’entesa i la voluntat de
col·laboració com a bases per al treball ben fet, l’aprenentatge i el progrés en
l’adquisició de competències.”
A. Acollir totes les persones que entren a
l’escola: alumnat, famílies, professorat,
personal de l’escola.

Actuació

Agents
implicats

Entrevista a Directora i
l’alumna i la tutora.
seva
família.

En el cas dels alumnes/as nous/ves.

Temporització Indicadors d’avaluació

Primera visita
al centre.

-

Fer una
reunió amb
els alumnes
de
necessitats
educatives
específiques.

Psicopedagoga Inici de curs.
i tutora.

Projecte
fillols

Tutor/a

-

-

Inici de curs.

-

Document intern del centre
on registrem la informació
del alumne i la seva família.
Facilitar l’expedient
acadèmic.
La mestra d’atenció a la
diversitat, juntament amb la
psicopedagoga del centre
realitzen un seguiment.
La secretària de l’escola
s’encarrega de demanar la
informació necessària al
centre d’on prové l’alumne/a.
L’alumne/a juntament amb el
tutor trien un company
perquè li ensenyi l’escola i li
faci l’acompanyament durant
el primer trimestre.

Propostes de millora
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Objectiu general: 1. “Crear un clima escolar i de relació entre totes les persones de
l’escola que afavoreixi el respecte mutu, el benestar, l’entesa i la voluntat de
col·laboració com a bases per al treball ben fet, l’aprenentatge i el progrés en
l’adquisició de competències.”
A. Acollir totes les persones que entren a
l’escola: alumnat, famílies,
professorat, personal de l’escola.

En el cas dels nous mestres.

Actuació

Agents
implicats

Temporització Indicadors d’avaluació

Presentar la
nova
incorporació
a tot el
personal de
l’escola.
Ensenyar
totes les
instal·lacions
del centre.
Facilitar el
document de
funcionament
de centre.

Directora

En el transcurs
de la seva
contractació.

-

Des de direcció es fa un
seguiment o observació.

Directora
O sots
directora

En el transcurs
de la seva
contractació.

-

Valoració personal del
nouvingut amb el cap d’estudis.

Director o
sots
director.

Primera visita
del centre.

-

Valoració personal del
nouvingut amb el cap d’estudis.

Propostes de millora

Objectiu general: 1. “Crear un clima escolar i de relació entre totes les persones de
l’escola que afavoreixi el respecte mutu, el benestar, l’entesa i la voluntat de
col·laboració com a bases per al treball ben fet, l’aprenentatge i el progrés en
l’adquisició de competències.”
A. Acollir totes les persones que entren a
l’escola: alumnat, famílies, professorat,
personal de l’escola.

Actuació

Agents
implicats

En el cas de les famílies noves.

Temporització Indicadors d’avaluació
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Presentar
l’escola a les
famílies
interessades
en l’escola.
Realitzar una
reunió amb el
departament
de
psicopedagogia
i les famílies
noves amb
NEES

Direcció del
centre i equip
docent.

Dia de les
portes
obertes.

-

Enquesta d’avaluació oral el
següent claustre.

Tutora i
atenció a la
diversitat

Inici de curs.

-

Seguiment per part de la
mestra d’atenció a la
diversitat sobre la
informació rebuda per part
de la família.

Propostes de millora

Objectiu general: 1. “Crear un clima escolar i de relació entre totes les persones de
l’escola que afavoreixi el respecte mutu, el benestar, l’entesa i la voluntat de
col·laboració com a bases per al treball ben fet, l’aprenentatge i el progrés en
l’adquisició de competències.”
B. Promoure la interrelació i empatia dels alumnes de les diferents etapes.

Actuació

Agents
implicats

Temporització Indicadors d’avaluació

Programa
padrins
lectors
Padrins
matemàtics

PRIM1PRIM6

Durant tot
l’any

-

Des de les tutories de
primària es fa el seguiment i
observació del programa.

-

Propostes de millora
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Objectiu general: 1. “Crear un clima escolar i de relació entre totes les persones
de l’escola que afavoreixi el respecte mutu, el benestar, l’entesa i la voluntat de
col·laboració com a bases per al treball ben fet, l’aprenentatge i el progrés en
l’adquisició de competències.”
C.Prevenció de conflictes. Mesures de caire pedagògic i didàctic.

Actuació

Agents
implicats

Temporització

Realitzar el
programa
d’acció tutorial
per part de la
tutora de cada
curs.

Tutor/a

Activitats
programades
durant tot el
curs.

-

Tutor/a

Reunios
generals de
famílies.

-

Facilitar
informació a les
famílies sobre
les
característiques
evolutives de
l’edat dels seus
fills.
Dur a terme el
pla d’educació
emocional i en
valors.

Indicadors d’avaluació

Reunions
individuals
amb les
famílies
Alumnat
Mestres/as
d’educació en
valors.
Psicopedagoga.

Activitats
programades
per tractar la
prevenció de
conflictes.

-

Fer reunions de
seguiment del
projecte de la
comissió de
convivència.

Comissió de
convivència

Semestralment

-

Fer sortides,
excursions i
colònies.

Alumnat
Professorat

Abans i durant
cada sortida.

-

Direcció

El tutor o tutora
realitza alguna
activitat o dinàmica
per tractar alguna
cosa o fet que
amoïna al grup
classe.
El tutor fa el
seguiment de
l’assistència de les
famílies a les
reunions per tal de
poder comprovar
que totes reben la
informació.
Coordinació entre
mestre/a en valors i
el tutor/a per
observar i
comprovar que les
activitats estan
assolint els
objectius establerts.
La comissió de
convivència fa l’acta
de la reunió.
Aquesta acta serà
enviada a tot el
claustre.
Tractar els valors
fonamentals de
civisme quan sortim
de l’escola.
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Dissenyar els
horaris del
pròxim curs.

Direcció
Personal de
l’escola.

Juliol

-

Realitzar una
enquesta als
alumnes

-

Realitzar una
correcta gestió
horària pel
compliment dels
objectius
pedagògics.

Propostes de millora

Objectiu general: 1. “Crear un clima escolar i de relació entre totes les persones de
l’escola que afavoreixi el respecte mutu, el benestar, l’entesa i la voluntat de
col·laboració com a bases per al treball ben fet, l’aprenentatge i el progrés en
l’adquisició de competències.”
D. Detecció de confictes.

Actuació

Agents
implicats

Temporització Indicadors d’avaluació

Observació
directa a
l’aula.

Tutoria
Professorat
Alumnat

Durant tot
l’any

-

Protocol de prevenció,
deteccií i intervenció davant
l’assatjament entre iguals
(Annex)

Observació
directa al pati
i a l’espai del
migdia.

Monitoratge
Alumnat

Durant tot
l’any.

-

Protocol de prevenció,
detecció
i
intervenció
davant l’assatjament entre
iguals.
NOFC
López
Torrejón.
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Acció tutorial
i converses
amb
l’alumnat.
Enquesta
sobre el clima
escolar.
Entrevistes
amb les
famílies
Caixa dels
sentiments

Tutoria
Alumnat

Durant tot
l’any

Direcció.
Equip docent

Una vegada
després de les
colònies.
Durant tot
l’any.

-

Valoració de les enquestes.

-

Acta d’entrevista.

Durant tot
l’any.

-

Valoració del contingut i de
les propostes d’actuació.

Tutoria.
Tutoria

-Tutories individualitzades
amb els alumnes.

Propostes de millora

Objectiu general: 1. “Crear un clima escolar i de relació entre totes les persones de
l’escola que afavoreixi el respecte mutu, el benestar, l’entesa i la voluntat de
col·laboració com a bases per al treball ben fet, l’aprenentatge i el progrés en
l’adquisició de competències.”
E. Gestió de conflictes.

Actuació

Agents
implicats

Temporització Indicadors d’avaluació

Parlar amb
l’alumnat.

Alumnat
implicat
Famílies
Professorat
Tutor/a
Tutors

Durant tot
l’any sempre
que existeixi
un conflicte.

-

Seguiment del conflicte fins
al final.

Primera
setmana de
setembre.

-

Document de traspàs amb
tota la informació dels
conflictes i comportaments
conflictius que hi hagin dins
el grup classe.

Traspàs
d’informació
entre tutors i
professorat
dels conflictes
que hagin
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viscut els
alumnes.
Figura
mediadora.
Establir
trobades amb
les famílies
per tal de
parlar i
contrastar la
informació.
Segons el
tipus de
gravetat del
conflicte,
traslladar el
fet a la
comissió de
convivència.

Alumnat
tutor

Durant tot el
curs.

-

Famílies
Tutor/a

Durant tot el
curs.

-

Comissió de
convivència.
Direcció

Durant tot el
curs.

-

-

Valoració del funcionament
d’aquest càrrec a l’hora de
tutoria.
El tutor ha de fer un registre
de les reunions amb les
famílies.

El tutor/a i la comissió
porten el registre dels
conflictes i comportaments
conflictius.
Revisió de les NOFC per
comprovar quines mesures
hem d’adoptar.

Propostes de millora
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Objectiu general 2: Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de
tota la comunitat escolar.

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

Actuació

Agents
implicats

Temporització Indicadors d’avaluació

Existència
d’una
diagnosi per
valorar la
convivència
del centre
Crear una
comissió de
convivència.

Comissió de
convivència.

Setembre
2019

-

Valoració dels resultats i
elaboració del projecte de
convivència partint de les
necessitats del centre.

Cap d’estudis
de l’escola.

Setembre
2019

-

Informar i
mostrar el
projecte de
convivència al
consell
escolar.
Facilitar el P.C
a la pàgina
web de
l’escola.

Direcció del
centre.
Membres del
consell
escolar.

Segon
trimestre
2019

-

Existència de la comissió de
convivència.
Coordinació i reunions
periòdiques de la comissió.
Valoració i votació del
projecte de convivència.

Coordinadora
d’informàtica.

Durant el curs.

-

Direcció del
centre.

-

Comprovar el nombre de
lectures del P.C

Propostes de millora
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Objectiu general 2: Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de
tota la comunitat escolar.

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

Actuació

Agents
implicats

Temporització Indicadors d’avaluació

Existència
d’una
diagnosi per
valorar la
convivència
del centre
Crear una
comissió de
convivència.

Comissió de
convivència.

Setembre
2019

-

Valoració dels resultats i
elaboració del projecte de
convivència partint de les
necessitats del centre.

Cap d’estudis
de l’escola.

Setembre
2019

-

Informar i
mostrar el
projecte de
convivència al
consell
escolar.
Facilitar el P.C
a la pàgina
web de
l’escola.

Direcció del
centre.
Membres del
consell
escolar.

Segon
trimestre
2019

-

Existència de la comissió de
convivència.
Coordinació i reunions
periòdiques de la comissió.
Valoració i votació del
projecte de convivència.

Coordinadora
d’informàtica.

Durant el curs.

-

Direcció del
centre.

-

Comprovar el nombre de
lectures del P.C

Propostes de millora
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Objectiu general 3: Fomentar la interculturalitat en una celebració a nivel de centre, per
coneixer i viure les diferents cultures del mòn.

F. Celebrar la cultura un dia al trimestre.

Actuació

Triar 9
cultures per
treballar al
llarg de
l’escolarització

Agents
implicats
-

Tots els
mestres
de
l’escola

Temporització Indicadors d’avaluació

-

Curs
20202021

-

Valoració de la comissió
de convivència.
Valoració del claustre.

Propostes de millora

Objectiu general 3: Fomentar la interculturalitat en una celebració a nivel de centre, per
coneixer i viure les diferents cultures del mòn.

F. Treballar des del marc d’acció tutorial la interculturalitat.

Actuació
Desenvolupar
Tallers
de
Sensibilització
en el marc del
Pla
d’Acció
Tutorial
amb

Agents
implicats
-

Tutors

Temporització
-

Inici
segon
trimestre
curs
2019-

Indicadors d’avaluació
-

Valoració de la comissió
a final de curs.
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l’objectiu
de
garantir la seva
continuïtat
i
contribuir a una
visió de procés.
Els tallers que
s’ofereixen
són:
motxilla
dels prejudicis

Desenvolupar
sortides per
tal de
conèixer la
situació social
en l’actualitat:
Sortida Open
Arms.

2020

-

Alumnes
i
mestres
de 4t,
5è i 6è.

-

Curs
20182019

Link d’accés a la motxilla dels
prejudicis:

-

Els tutors faran una
valoració de la sortida i
dels seus resultats.

Propostes de millora
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7. PROTOCOLS D’ACTUACIÓ
El nostre projecte de convivència busca facilitar la gestió diària de la comunitat
educativa. La Generalitat de Catalunya ofereix uns protocols que serveixen com a base
per a aquesta gestió en qualsevol marc escolar. Aquests han de ser els nostres referents
sempre que alguna resolució s’escapi de la nostra definició.
Totes les persones membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un
bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb les seves actituds i conducta.
La convivència ha de ser un mitjà i un objectiu per a l'escola; per tant, cal educar
amb, en i per a la convivència. Aquest objectiu implica un esforç de
responsabilitat permanent i un creixement personal, cultural i social de tots els
membres de la comunitat educativa per transmetre i compartir valors. (Document
NOFC Escola López Torrejon, 2016)

Tal i com està establert a les NOFC de l’escola, dividim mesures d’actuació en dos
seccions:

Secció 1: Mesures de promoció de la convivència. Mesures de resolució de
conflictes.
Des de l’escola treballem per aconseguir un bon clima de convivència. L’educació en
valors és una de les prioritats de l’escola. Volem formar, per davant de tot, bones
persones.
Cal fomentar de manera intensa les habilitats comunicatives, la sensibilització i la
reflexió sobre els valors socials.
A més a més, posem en marxa totes les actuacions establertes en el objectiu 2 del
projecte de convivència.
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Secció 2: Mecanismes i fórmules per a la promoció i resolució de
conflictes.
Davant els conflictes, l’escola actua des de la reflexió. El diàleg, l’autoregulació i el
respecte cap els altres són les eines principals per aconseguir una bona convivència.
Faltes d’assistència a classe i puntualitat. Justificants. Mesures correctores.
En qualsevol dels casos, la no assistència s’ha de justificar trucant a l’escola abans de
les 10h del matí o per mitjà d’una nota escrita dels pares o tutors.
Es recorda als pares que les contínues faltes d’assistència poden donar lloc a una
repetició de curs per falta d’escolaritat o per falta dels coneixements necessaris.
L’escola tancarà les portes a les 9’05 . Per tant, qualsevol alumne que arribi més tard
haurà de trucar per poder entrar.
Les absències s’hauran de justificar a secretaria i/o al tutor/a. Es demanarà la
documentació justificativa en cas que l’absència superi tres dies lectius. També es
demanarà justificant si hi ha moltes absències continuades per anar al metge.
Es consideraran faltes d’assistència injustificades:
•

Aquelles que no es justifiquin degudament al tutor o tutora.

•

Les faltes comeses sistemàticament a primeres o últimes hores.

Normes de comportament i convivència a Primària

A L’ESCOLA
1.- Cal respectar a totes les persones. Respectar als companys/es, mestres,
monitors/es de menjador i personal no docent. En cas de no respectar els altres,
s’obrirà un protocol de reflexió (cas greu) i es farà la mesura correctora que els
mestres creguin oportú. Els familiars de l’alumne/a seran informats de la situació.
2.- Cal respectar les instal·lacions, el mobiliari i material escolar ja que són el lloc de
convivència. Els alumnes seran responsables dels desperfectes que ocasionin. En cas
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que hi hagi un desperfecte, l’alumne/a o alumnes implicats l’arreglaran i si no és
possible en compraran un de nou.
3.- No es pot menjar res a classe.Quan un alumne mengi xiclet a classe l’haurà de
llençar. Si és repetitiu es prendrà la mesura correctora que els mestres creguin
oportunes.
4.- A l’hora d’entrar i sortir de l’escola (matí, tarda i després del pati) s’han de pujar i
baixar bé les escales per no molestar i per seguretat. Cal fer-ho en ordre, en silenci i
amb respecte.
5.- S’ha de ser puntuals en arribar a l’escola, tant al matí com a la tarda.
6.- A l’hora del pati no es pot quedar cap alumne/a a la classe. Si hi ha un alumne que
per impediments físics no pot anar al pati, es pot quedar a l’aula amb el permís del
tutor i un acompanyant (màxim dos alumnes per classe). Tampoc es pot quedar ningú
a la classe al migdia, ni a les 17h, sense el permís d’un mestre/a. Cal fer la sortida
puntual i procurar pel manteniment i ordre de la classe i del propi lloc de treball.
7.- No es poden portar mòbils activats, ni aparells electrònics. En cas d’incompliment,
l’alumne l’haurà d’entregar al mestre/a. Els pares hauran de venir a recollir-lo.
8.- Els alumnes d’Infantil, cicle inicial i cicle mitjà han de portar sempre la bata de
l’escola. Els alumnes de cicle superior han de portar bata per fer visual i plàstica si el
mestre ho demana. És obligatori portar la bata marcada. No es permetrà l’entrada a
classe a ningú que no porti la seva pròpia bata.
9.- Cal portar l’equipament esportiu de l’escola per fer educació física i per les
sortides. És obligatori portar l’equipament d’educació física marcat.
10.- A l’hora del pati s’han de respectar els torns establerts pel que fa a la utilització
del material esportiu. Qui no compleixi aquests torns estarà un temps (establert pels
mestres) sense utilitzar cap material esportiu a les estones de pati.
11.- La forma de vestir ha de ser l’adequada per a un centre escolar. Qui no ho
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compleixi haurà de posar-se una bata o anar a casa a canviar-se de roba.

A LA CLASSE

1.- Cal tenir sempre els calaixos i l’espai de treball ben endreçats.
2.- S’ha de mantenir l’ordre i la netedat a classe. En cas que no es compleixi amb uns
mínims d’ordre i neteja, els alumnes es quedaran a les 13 o 17 hores a endreçar-la. En
aquest darrer cas s’avisarà a les famílies que sortirà una mica més tard.
3.- S’ha de mantenir net (sense enganxines, fotos, escrits...) el material propi com
carpetes, llibretes, agendes, fulls...
4.- L’agenda és d’ús escolar. Cal dur-la cada dia. En cas de deteriorament o d’utilització
inadequada (dibuixos, enganxines...), caldrà portar-ne una de nova.
5.- Les motxilles han d’estar penjades als penjadors, darrera la cadira o bé sota la
taula. Cal deixar el passadís lliure.
6.- Entre classe i classe, i mentre no arriba el mestre, s’ha d’aprofitar el temps
canviant els llibres i el material, anotant les coses a l’agenda i preparant els llibres i el
material per a la classe següent. Es pot parlar, però fluix. No es pot aixecar ningú del
seu lloc de treball.
7.- Si es fa fora de classe algun alumne, cal que vagi a l’aula on el destinin amb la feina
per fer. En cas de repetides sortides de classe serà informat el cap d’estudis.
8.- Quan el/la mestre/a observi que l’alumne/a falta a les normes bàsiques de
convivència amb caràcter greu se li farà fer un protocol de reflexió. S’avisarà a la cap
d’estudis. Cal avisar als pares sempre que es fa un protocol de reflexió.
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9.- En el moment que l’alumne/a rebi un segon PROTOCOL DE REFLEXIÓ
D’INCIDÈNCIES es posarà en coneixement de la Directora del centre i avisarà als pares
per fer-los participar en el compromís del fill/a.
10.- El mal comportament dins l’horari escolar pot comportar la no assistència a
sortides, colònies, etc...
11.- El no compliment de les Normes de Convivència comportarà l’aplicació del
Reglament de Règim Intern i del Decret de Drets i Deures dels alumnes.
12.- Els canals de comunicació que ofereix l’escola són d’ús exclusiu de l’àmbit escolar.

Escola López Torrejón

38

Mesures correctores.
L'aplicació de mesures correctores i sancionadores de les irregularitats o faltes comeses
per l'alumnat s'ha d'inscriure en el marc de l'acció educativa i té per finalitat contribuir
a la millora del seu procés educatiu. Per a la graduació en l'aplicació de les sancions s'han
de tenir en compte els criteris següents:
•

Les circumstàncies personals, familiars i socials i l'edat de l'alumnat afectat.

•

La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva.

•

La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l'alumnat afectat
i de la resta de l'alumnat.

•

La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen.

•

L’especial gravetat que revesteixen actes o conductes que impliquin
discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra
circumstància personal o social de terceres persones que resultin afectades per
l'actuació a corregir.

APLICACIÓ DE LES MESURES CORRECTIVES I SANCIONS
Es poden corregir i sancionar, d'acord amb el que disposa aquest títol, els actes contraris
a les normes de convivència del centre, tipificades a les NOFC com a falta, així com les
conductes greument perjudicials per a la convivència tipificades a les NOFC com a falta
greu, realitzades per l'alumnat dins del recinte escolar o durant la realització d'activitats
complementàries i extraescolars i en els serveis de menjador.
Igualment, poden corregir-se i sancionar-se les actuacions de l'alumnat que, encara que
dutes a terme fora del recinte escolar, estiguin motivades o directament relacionades
amb la vida escolar i afectin els seus companys o companyes o altres membres de la
comunitat educativa.
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La imposició a l'alumnat de les mesures correctores i de les sancions que preveuen les
NOFC ha de tenir en compte el nivell escolar en què es troba l’alumne/-a i ha de
contribuir al manteniment i la millora del seu procés educatiu.
La mesura correctora i la sanció són recursos que cal aplicar sempre pensant en la
reacció en positiu de l’alumne i buscant el seu creixement com a persona. Per això, abans
de la imposició d’una sanció, cal valorar prèviament iniciatives com la reflexió amb
l’alumne sobre la seva actitud, el diàleg, l’autocrítica per part de l’alumne, etc. Si fruit
d’aquesta reflexió compartida, es considera que s’han assolit els objectius educatius que
la mesura correctora o la sanció persegueix, aquesta es pot deixar sense efecte en
qualsevol moment.
GRADACIÓ DE LES MESURES CORRECTORES I DE LES SANCIONS
Als efectes de graduar les mesures correctores i les sancions, s'han de tenir en compte
les següents circumstàncies:
Es consideren circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l'actuació:
•

El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta.

•

No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència
en el centre.

•

Demanar disculpes en els casos d'injúries, ofenses i alteració del
desenvolupament de les activitats del centre.
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Conductes o faltes lleus perjudicials per a la convivència del centre.

FALTES LLEUS
S’han de considerar conductes o faltes lleus contràries a les normes de convivència
del centre les següents, sempre que no siguin reiterades:
a. Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe.
b. Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat
escolar.
c. Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del
centre.
d. Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la comunitat
escolar.
e. El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, o del
material d’aquest o del de la comunitat escolar.
f. Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat
escolar, que no constitueixi falta greu o molt greu segons aquest apartat de les
NOFC.
Mesures correctores per a faltes lleus.
a. Amonestació oral.
b. Expulsió de classe amb treball per fer.
c. Compareixença davant la cap d’estudis o la direcció de l’escola.
d. Fer un protocol de reflexió.
e. Realització de tasques educadores per a l’alumne o l’alumna, en horari no lectiu,
i/o la reparació o compensació econòmica dels danys causats al material del centre
o bé al d’altres membres de la comunitat educativa.

La imposició de les mesures correctores s’han de comunicar als pares dels
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alumnes.
A partir de la tercera expulsió de classe, amonestació escrita o mesura correctora
per falta lleu ja es considera una falta greu. La sanció comportarà l’obertura
d’expedient i l’expulsió d’un dia de l’aula.

Conductes o faltes greument perjudicials per a la convivència en el
centre. Mesures correctores.

FALTES GREUS.
Són sancionables com a faltes greus, en els termes i amb el procediment establerts
en aquest apartat, les següents conductes greument perjudicials per a la convivència
en el centre:
a. Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a
altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs
pertinences i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat
personal.
b. L'alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del
centre, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, la
falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de
personalitat en actes de la vida escolar.
c. El consum, la possessió o la incitació al consum de substàncies que puguin ser
perjudicials per a la salut.
d. La presència reiterada en actes contraris a les normes de convivència del centre.
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Mesures correctores per faltes greus:
Realització de tasques d’utilitat social per a la comunitat educativa i/o de tasques
educadores per a l'alumne o l'alumna, en horari no lectiu (preferentment, en/ a la
tardes/a), i/o la reparació econòmica dels danys materials causats. La realització
d'aquestes tasques no es pot prolongar per un període superior a 30 dies lectius. Avís
d’expedient amb expulsió d’un a tres dies de classe.
Quan un alumne és expulsat no pot comportar la pèrdua del dret a l’avaluació
contínua, i sens e perjudici de l’obligació de realitzar determinats treball acadèmics al
domicili de l’alumne.
Obertura d’un document de reconeixement de falta i acceptació de sanció o un
expedient.
En el moment d’obrir un expedient la Direcció del centre pot aplicar, de manera
excepcional, una suspensió d’assistència a classe d’un mínim de tres diez prorrogables
fins a un màxim de 20 dies lectius, que han de constar en la resolució de l’expedient
per Direcció. Aquesta suspensió pot comportar la no-assistència al centre. També pot
assistir a l’escola però amb els cursos més petits fent treball compensatori.
En la suspensió provisional d’assistència a classe s’han de determinar les activitats i
mesures educatives a dur a terme durant aquest període.
Un cop resolt l’expedient per la Direcció del centre, i a instàncies dels pares o tutors
legals, el consell escolar pot revisar la sanció aplicada, sens perjudici, de la presentació
dels recursos pertinents davant dels Serveis Territorials del Departament
d’Ensenyament.

Quan l’alumne/a i la seva família reconeguin de manera immediata la comissió dels
fets i acceptin la sanció corresponent, la Direcció imposarà i aplicarà directament la
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sanció.
Els actes o les conductes a què fa referència l'apartat que impliqui discriminació per
raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels
afectats s'han de considerar especialment greus. Es funció de la Direcció l’aplicació de
la sanció. El control i supervisió del compliment de les sancions en funció de la seva
tipologia el durà a terme el/la professor/a tutor/a, l’equip directiu i el Consell Escolar.

Passos a seguir en cas de detecció dins del centre.
1. Es detecta un possible cas d’assetjament.
2. S’informa a l’equip de tutoria del curs, a Psicopedagogia i a Coordinació́
(d’ara en endavant anomenada comissió́ de seguiment) del possible cas
d’assetjament. Es recull informació́ del cas a través de testimonis,
observació́ directa i entrevistes amb les persones implicades.
Conjuntament es valorarà la gravetat de la situació i es prendran mesures
provisionals si s’escau.
3. Coordinació informa a equip Directiu de la situació.
4. El professorat decideix aplicar el protocol d’intervenció si hi ha un cas
d’assetjament real.
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Facilitadors de la detecció d’assetjament

ON

•

Llocs menys vigilats pels adults,
patis, vestuaris, banys i
passadissos.
Classe, on es produeixen el major
nombre de conductes
intimidatòries
Sortides, excursions,
convivències, talleres, etc.
Fora de l’escola

•
•
•
•
•

Personal docent
Monitoratge
Adults
Famílies dels alumnes implicats
Alumnes observadors.

•

•

•

QUI
Objectius del protocol

1. Informar, formar i sensibilitzar a tots els membres de la comunitat escolar en
matèria d’assetjament i donar pautes per identificar aquestes situacions,
prevenir-les i evitar que es produeixin.
2. Disposar de l’organització específica i determinar procediments àgils
d’intervenció i acompanyament per tal d’atendre i resoldre aquestes situacions
amb la màxima celeritat i dins dels terminis que estableixi aquest protocol.
3. Garantir la seguretat , la integritat de les persones afectades. Aplicar en tot
moment les mesures que en cada cas siguin adients per protegir les víctimes i
agressors per acabar amb l’assetjament i aplicar, si cal, les mesures
sancionadores pertinents.
4. Garantir la confidencialitat de les persones afectades.
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Actuacions
VÍCTIMA

à

Evitar tractar públicament a l’aula el cas
d’assetjament perquè̀ la víctima no
experimenti vergonya ni humiliació́.

à

Observar i acollir a la víctima durant tot
el procés d’intervenció́ per mitjà de
l’observació́ directa del professorat i/o
de companys solidaris.

à

El tutor ha d’establir reunions individuals
amb

la

víctima

per

afavorir

la

comunicació i la lliure expressió.

AGRESSOR/A

à

Assegurar que la persona agressora rep
l’ajuda necessària ja que cal tenir en
compte que pot comportar-se d’aquesta
manera per diferents raons: manca
d’habilitats socials, problemes familiars,
etc.

à

Realitzar entrevistes individuals per
analitzar la situació i les conseqüències
per als afectats.

à

Definir clarament els comportaments
que no es toleren establint sancions
segons correspongui.

à

Empatitzar amb la víctima.

à

Ajudar a vincular-se amb els altres
perquè se senti part del grup i de
l’entorn.

à

Aplicar programes de modificació de
conducta:

conseqüències

negatives,

reparació del mal que ha fet i pèrdua de
la

possibilitat

de

realitzar

certes

activitats.
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OBSERVADORS

à

Definir quins comportaments han estat
denunciats.

à

Analitzar

entre

tots

quines

conseqüencies tenen aquest tipus
d’actuació.
à

Definir clarament quin són els rols que
els observadors juguen en aquestes
situacions.

à

Ensenyar la diferencia entre ser solidari
davant d’una injusticia i ser un xivato.

à

Desenvolupar

empatía

emocional

posant-se en lloc de la victima.
à

Escriure una carta de perdó a la
víctima.

à

Ensenyar a demanar ajuda i superar la
por de ser nomentats com a xivatos o
de convertir-se en víctima.

GRUP CLASSE
à

Fer saber a l’alumnat que NO s’accepta
cap dema de situación d’assetjament.

à

Crear

un

clima

de

rebuig

als

maltractaments de tota mena amb
activitats de tutoria.
à

Desenvolupar

estratègies

d’ajuda

entre iguals ( càrrec de mediador)
à

Fomentar la cochesió grupal.

à

Afavorir la integració de tot l’alumnat a
través del treball cooperatiu.

Famílies

à

Sol·licitar la col·laboració de totes les
famílies afectades.

à

Mantenir reunions individuals amb les
famílies dels alumnes afectats per
informar-los de la situació i de les
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mesures preses

à

No s’aconsella tractar aquests temes en
reunions generals de famílies

à

Oferir pautes que ajudin a afrontar de
forma adequada la situació del seu fill
o filla.

à

Mantenir

una

relació

fluïda

i

continuada entre centre i família

Prococol d’intervenció

FASE 1 Informar del cas a les famílies implicades.
Un cop verificada la informació de totes les parts implicades en el conflicte, es cita
les famílies per informar i buscar estratègies comunes, que ens permetin actuar
des de l'escola i des de casa, i així augmentar-ne l'eficàcia
.
Aquesta comunicació a les famílies es farà tan aviat com cada situació requereixi i
és molt important que s'arribin a uns acords que permetin revisar si el conflicte ha
quedat resolt o bé cal buscar noves estratègies que ajudin a solucionar-lo.
Informar les famílies afectades i organismes externs.
à

Citar i rebre a la família i a alumne/a víctima en una entrevista individual,
on s'informarà dels passos a seguir de la gestió del conflicte. En cas que
es donin possibles fets delictius, s'informarà de la possibilitat perquè la
família denunciï els fets a l'estament corresponent.

à

Citar i rebre a la família i a l'alumne/a agressor/a en una entrevista
individual, on s'informarà dels passos a seguir de la gestió del conflicte i
quines són les conseqüències.

à

Nomès en el casos més greus l’escola es plantejarà informar a inspecció i
a l'EAP.

FASE 2 Anàlisi de la situació i mesures a adoptar.
Mesures de protecció a la víctima:
• Vigilància específica per part de tot el personal de l'escola.
• Tutoria individualitzada dels implicats
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• Sol·licitar la col·laboració familiar per la vigilància i control dels seus fills.
• Facilitar mesures d'autoprotecció a la víctima.
• Demanar la col·laboració dels observadors.
Mesures correctores amb la persona agressora:
• Petició de disculpes de manera oral o escrita.
• Participar en un procés de mediació si s'escau.
• Sol·licitar la col·laboració familiar per la vigilància i control dels seus fills.
• Proposta d'atenció psicològica externa si es necessària.
• Amonestació des de la tutoria i de coordinació. Seguiment del cas pel
departament de psicopedagogia.
• Suspensió del dret a participar en activitats complementàries.
• Suspensió del dret a assistència a classe o al centre.
• Obertura d'un expedient disciplinari quan la comissió de seguiment ho consideri
oportú.

FASE 3 Pla de treball
à
à

Establir un pla de treball per escrit on es recullin les actuacions individuals
amb tots els alumnes implicats en el cas (víctimes, agressors,
observadors).
Es registrarà de manera escrita tota la informació recollida de les
actuacions realitzades. Aquesta informació estarà disponible i compartida
per part de la comissió de seguiment i Direcció.
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8. Protocols d’actuació del departament d’educació
Els protocols de l’escola López Torrejón es basen en les NOFC del centre. Com s’ha
descrit anteriorment, els protocols de l’escola tenen com a referència els que estableix
el departament d’educació com a base de la gestió de qualsevol incident en l’àmbit
escolar. Aquets protocols que veureu a continuació han de ser els nostres referents
sempre que alguna resolució s’escapi de la nostre definició.
Protocol d’intervenció en el cas de conflicte greu:
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/protocol_conflicte_g
reu/index.html
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Procotol de prevenció, detecció i intervenció davant l’assatjament i ciberassetjament
entre iguals.
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/ciberassetjament_ig
uals/index.html
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Protocol de intervenció de violència masclista entre l’alumnat.
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9. Seguiment del projecte de convivència.
La comissió de convivència, depenent del Consell Escolar del centre, està formada per:
•

La Direcció Pedagògica, qui la presideix per raó del seu càrrec

•

Un tutor/a de cada cicle.

El grup de persones que formen aquesta comissió és detallat en l’acta del consell escolar
corresponent i les seves decisions i acords consten, també, en les actes del consell
escolar. Tindrà la tasca de fer el seguiment d’aquest projecte, reunint-se de forma
ordinària una vegada al trimestre i de forma extraordinària sempre que calgui.
•

Una valoració del seu coneixement i difusió d’aquest projecte en els diferents
estaments de la comunitat educativa.

•

Una valoració de la seva eficàcia d’aquest projecte de convivència.

•

Una anàlisi de les situacions conflictives que han esdevingut durant el curs
escolar.

•

Un recull de propostes i recomanacions per avançar en la millora del clima de
convivència escolar.

Firmat: La direcció del centre.
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