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1. Introducció 
El Projecte de convivència és un instrument que engloba el conjunt d’accions 

encaminades a la millora de la convivència en el centre educatiu i, per tant, recull les 

intervencions que el centre educatiu desenvolupa per tal de capacitar tot l’alumnat i la 

resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva de conflictes. 

Aquestes accions van adreçades fonamentalment a la millora de la convivència al 

centre, tant a l’aula com fora d’aquesta, però també, sempre que sigui possible, a 

l’entorn del centre. 

Amb aquest projecte recollim els mecanismes que el centre estableix a l’hora de 

resoldre els conflictes que es produeixen tant al centre com en el seu entorn, i de crear 

una atmosfera de treball i convivència segura i saludable. 

La convivència, entesa com la necessària relació entre persones basada en xarxes de 

sentit compartit, demana la formació integral de la persona i es fonamenta en els 

valors de la pluralitat, la participació democràtica, la inclusió social, la igualtat 

d’oportunitats, el respecte a la diferència, la gestió positiva de conflictes i la cultura de 

pau.  

La convivència comporta una consciència de la pròpia identitat que implica 

l’acceptació de l’altre i un sentit de pertinença i contribució personal a la societat. 

Entenem que la convivència gira al voltant de tres eixos fonamentals: construcció de la 

pròpia identitat, relació amb les altres persones i pertinença a la comunitat. Aquests 

eixos són difícils de delimitar, ja que la pròpia identitat no es desenvolupa si no és en la 

relació amb les altres persones en el marc d’una comunitat concreta. 

 

2. Característiques i entorn del centre educatiu 
 

2.1. Descripció del centre i de l’entorn 
L’INS Miquel Biada és un centre d’ensenyament secundari públic de la ciutat de Mataró, 

ubicat al barri de Cerdanyola. El centre és de titularitat municipal, finançat per un conveni 

singular amb la Generalitat de Catalunya.  
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El nostre centre té els seus orígens en l’antiga Escola d’Arts i Oficis de la nostra ciutat, 

situada a l’actual plaça de l’Ajuntament. L’Escola es va transformar  en Centre de Formació 

professional l’any 1958 i es va traslladar a l’edifici que ocupa actualment a l’Avinguda Puig i 

Cadafalch 89-99 el curs 1967-1968. Durant molts anys l’escola va desenvolupar la seva 

tasca educativa impartint Formació professional de primer i segon grau. El curs 1993-1994 

el nostre institut comença a impartir la nova ESO, primer incorporant alumnes de 3r ESO i 

dos cursos més tard, començant la incorporació dels alumnes de 12 anys a 1r d’ESO amb 

aplicació de la LOGSE. 

Actualment l’ INS Miquel Biada  té  una oferta educativa que consta de: 4 línies de 1r i 2n 

d’ESO, 3 línies de 3r i 4t d’ESO, 5 grups de PFI, 1 línia de les quatre modalitats de 

Batxillerat:  Científic, Tecnològic, Humanístic i Social, i  6 famílies professionals de Cicles 

formatius de grau mitjà i  de grau superior.  Actualment el nombre d’alumnes està pròxim 

als 1400. 

El nostre alumnat d’ESO i Batxillerat, prové fonamentalment dels entorns on està ubicat el 

centre, majoritàriament del barri de Cerdanyola i  en menor mesura dels de Peramàs-

Esmandies  i Pla d’en Boet.  Són  barris obrers de Mataró que van néixer durant els anys 

60/70 amb les diferents onades migratòries provinents d’Extremadura, Andalusia i Múrcia.  

Anys enrere Mataró va viure un important creixement demogràfic amb l’arribada d’un 

elevat volum d’immigrants procedents del Nord d’Àfrica, concretament del Magreb, de 

l’Àfrica Subsahariana, Senegal i Gàmbia, dels països sudamericans, Equador, Bolivia, 

Argentina entre d’altres i de l’’Orient Llunyà, la Xina en concret. 

En els últims 6 anys aquest creixement ha disminuït lleugerament. 

Cerdanyola ha estat un dels barris mataronins que més immigrants ha acollit. Actualment 

un percentatge elevat de la població del barri és d’origen estranger, dels quals la majoria 

procedeixen del Magreb, seguits dels qui han arribat de l’Àfrica subsahariana, sobretot 

Gàmbia i Senegal,  de Llatinoamèrica i  de l’Orient Llunyà, principalment de la Xina. 

Aquestes famílies han arribat a Mataró amb fills en edat escolar que han passat a 

compartir aula amb els seus companys autòctons.  
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Aquestes característiques demogràfiques de l’entorn fan que en aquest moment en el 

nostre centre hi hagi un percentatge considerable d’alumnat procedent d’altres països i, 

en una clara tendència,  que la multiculturalitat sigui un fet estructural tant de la ciutat 

com del nostre centre. 

En els darrers anys el nostre centre compta amb més d’un miler d’alumnes la meitat dels 

quals cursen un cicle formatiu, ja sigui de grau mig o de grau superior, el curs d’accés a 

cicles de grau superior (CAS) i l’altra meitat es troben matriculats a l’ESO, PFI  o Batxillerat. 

Pel que fa al nombre de nois i noies trobem que en el nostre INS hi ha un clar predomini 

dels nois davant les noies. Si ens fixéssim en l’ESO les diferències són molt petites, al 

Batxillerat hi trobem un lleuger predomini de les noies i és en els cicles formatius el 

predomini és dels nois. En  les diferents modalitats de batxillerat veurem que 

tradicionalment el percentatge de nois és molt alt al batxillerat tecnològic, i molt baix als 

batxillerats social i sobretot humanístic amb un important predomini de noies. 

En l’àmbit dels cicles formatius les xifres ens diuen que hi ha un predomini de nois sobre 

les noies. Influeix molt el tipus de cicle en qüestió, ja que en la branca química i 

administrativa hi ha predomini de les noies, mentre en els cicles d’electricitat, electrònica, 

manteniment, automoció i construcció predominen els nois.  

TRETS D’IDENTITAT.  

 Pluralisme ideològic. El nostre és un centre on totes les ideologies hi tenen cabuda 

sempre que es respectin els principis de la declaració Universal dels Drets Humans tals com 

la llibertat,  la igualtat, el respecte i la tolerància. 

 Valors democràtics. El centre propugna els valors democràtics de participació 

ciutadana i basa el seu funcionament en l’aplicació d’aquests principis. 

 Aconfessionalitat. La nostra escola, és pública i com a tal aconfessional. En el nostre 

centre totes les confessions religioses són acceptades per tota la comunitat educativa, 

exceptuant aquelles que suposin intolerància, violència o exclusió de les altres. 

 Català llengua vehicular. El català és la llengua vehicular d’ensenyament al nostre 

centre, així com la llengua de comunicació interna i externa. El centre facilita als no-

catalonaparlants els mitjans per poder-se comunicar en la llengua del país el més aviat 

possible. 
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 Multiculturalitat. La diversitat de procedència del nostre alumnat fa que un dels eixos 

del nostre projecte sigui la convivència i respecte de les diferents cultures que hi ha 

presents a l’escola, sense discriminació per raça, procedència, creences, cultura o 

condicions socioeconòmiques. 

 Coeducació. El centre s’esforça en garantir una educació igual per a nois i noies sense 

discriminació de cap tipus per raó de sexe o orientació sexual.  

 Acolliment.  L’arribada a l’institut és un moment important en la vida de cada alumne i 

el centre dóna gran importància a l’acollida dels nois i noies i de les seves famílies per  fer 

senzill el pas de la primària a la secundària. Així mateix el centre treballa en coordinació 

amb les escoles de primària d’on procedeix el nostre alumnat. Per altra part, el centre 

treballa també per l’acolliment de tots els alumnes nouvinguts a la nostra ciutat que 

s’integren al nostre IES, procurant afavorir la seva integració i el seu progrés personal. 

 Escola participativa. Les relacions família escola són fonamentals. El nostre centre 

fomenta la participació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills/es considerant 

com un dels eixos directius el contacte continuat entre la família i el tutor/a dels noi i noies. 

 Diàleg i mediació. El centre aposta per la resolució dels conflictes a partir del diàleg i la 

mediació i en aquest sentit es treballa per disposar d’un equip de mediadors que faciliti una 

millor convivència en el centre.  

 Noves tecnologies. Els nostres orígens tècnics han marcat sempre les tendències de 

treball del centre. Així, des de fa temps,  l’institut ha fet una forta aposta per les noves 

tecnologies a nivell d’equipaments, de currículum i d’eina de treball de qualsevol matèria. 

Actualment l’escola es propugna com a defensora del programari lliure en català i així ho 

transmet als seus alumnes. Així mateix, la nostra escola va participar en el projecte Educat 

1x1 amb els alumnes de d’ESO i malgrat els canvis soferts a nivell de subvencions per part 

de la Generalitat, continuem mantenint aquesta eina metodològica. La disponibilitat d’un 

ordinador portàtil per part de cada alumne i l’equipament de les aules amb pissarres 

digitals interactives, obre les portes a noves formes de treball a l’aula molt més 

competencials 

 Treball per competències. Es parteix dels coneixements previs dels alumnes; es treballa 

de manera que l’alumne va afegint nous aprenentatges als coneixements i experiències 

previs; es potencia l’aprenentatge significatiu que permet a l’alumne relacionar el que ja 

sap, amb el  que està aprenent i amb la vida quotidiana.  S’estableixen eixos comuns de 
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treball competencial des de les diferents àrees. El nostre gir metodològic ha començat per 

la competència comunicativa i matemàtica. Així s’han pres acords entorn al treball de 

l’ortografia, de les diferents tipologies de textos, de l’expressió oral i de la comprensió 

lectora per part dels diferents departaments seguint les directrius establertes pel 

departament de llengua i s’està treballant en l’establiment d’acords pel treball transversal 

de la competència matemàtica seguint les directrius establertes pel departament de 

ciències . La difusió de les eines TIC al centre permet poder desenvolupar un treball conjunt 

en totes les àrees a nivell de la competència digital. Els grups de treball cooperatiu ens 

permeten treballar la competència d’aprendre a aprendre. El treball conjunt de diferents 

moments clau al llarg de l’any (Setmana de la Ciència, Dia mundial contra la Violència de 

gènere, Dia mundial contra el SIDA DENIP, Dia de la llengua materna, Dia internacional de 

l’aigua, Sant Jordi) el projecte de diversificació curricular Puja al tren o el projectes 

d’aprenentatge i servei permeten treballar la relació amb l’entorn i la competència social, 

 Atenció a la diversitat. El creixement personal  dels nostres alumnes és la prioritat del 

centre. Per aquest motiu treballem per atendre cada alumne segons les seves capacitats i 

necessitats personals, tenint en compte el seu moment de maduresa.  

 Escola oberta. El treball conjunt amb les famílies dels nostres alumnes és un dels pilars 

del nostre centre. L’escola està sempre oberta al diàleg i treballa intensament les relacions 

família-escola com a eix d’unió per marcar un camí comú en l’educació dels nostres joves.  

Així mateix, l’AMPA del centre fomenta la participació de pares i mares en diverses 

activitats organitzades al llarg del curs. 

 Presència al barri i a la ciutat. El centre treballa per integrar plenament els nostres i les 

nostres alumnes al barri de Cerdanyola i a la ciutat de Mataró; i per tant, procura fomentar 

la seva participació en tota mena d’activitats culturals, lúdiques, esportives... del barri i de 

la ciutat. Així mateix procurem treballar en estreta col·laboració amb les institucions que 

gestionen aquests àmbits. 

  Formació professional. Té com a finalitat el desenvolupament de les unitats de 

competència i les seves realitzacions professionals, fonamentades en el saber científic i 

tecnològic i emmarcades en el desenvolupament de capacitats personals i socials per a un 

perfil de referència professional donat. 

 Departament escola-empresa. El centre treballa en l’aprofundiment de la col·laboració 

amb les empreses, considerant que l’apropament del sistema educatiu i el sistema 
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productiu és la via adequada per obtenir resultats satisfactoris en la formació de 

professionals. 

 La sostenibilitat. Donat que vivim  en un planeta únic i limitat, l’escola treballa per 

fomentar entre els nostres alumnes la idea de la sostenibilitat com una perspectiva d’un 

demà  mediambiental millor per al planeta i les generacions futures. Així el reciclatge de 

paper, l’estalvi d’aigua i energia, el coneixement i estima de la fauna i la flora són algunes 

de les accions que desenvolupem amb els nostre alumnes. A més, hem iniciat una optativa 

sobre medi ambient pels alumnes de 3r d’ESO i també dintre d’aquest nivell es realitza un 

treball de síntesi “Escola Verda” on proposen diferents projectes de sostenibilitat per a 

l’escola i es treballa sobre  l’ importància de buscar alternatives energètiques i canvis 

d’hàbits davant de la situació actual. 

 

2.2. Identificació i anàlisi dels aspectes que afavoreixen o dificulten la 
convivència al centre 

2.2.1. Identificació de l’entorn social, familiar i escolar 
Alhora d’identificar determinats sectors i analitzar els aspectes que ens porten a 

plantejar una gran part de les activitats de convivència en el centre ens fixem en 

l’alumnat d’ESO per què és en aquest sector on majoritàriament sorgeixen els 

problemes de convivència. 

En relació a l’alumnat de Batxillerat, tenim un 40% aproximadament d’alumnes 

que s’incorporen des del nostre 4t d’ESO i un 60% restant que provenen de 

centres de Mataró ubicats en l’entorn del barri i en alguns casos d’entorns molt 

diferents.  

En el cas d’altres nivells educatius com PFI, CFGM, CAS  i CFGS l’alumnat prové de 

llocs molt diversos dintre del mateix municipi i en molts casos d’altres municipis 

del Maresme. En aquest cas es fa molt difícil  precisar les característiques de 

l’entorn social i familiar d’aquests alumnes. 

Entorn social 
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Tal com hem fet referència a l’inici, el nostre alumnat d’ESO i una part d’alumnes 

de Batxillerat prové dels entorns on està ubicat el centre, majoritàriament del 

barri de Cerdanyola i  en menor mesura dels de Peramàs-Esmandies  i Pla d’en 

Boet.  Són  barris obrers de Mataró que van néixer durant els anys 60/70 amb les 

diferents onades migratòries provinents d’Extremadura, Andalusia i Múrcia.  

En poc temps l’entramat social s’ha fet més complex i ha generat noves demandes 

i necessitats en les quals cal donar-hi resposta per tal que l’escola sigui el marc on 

fer l’aprenentatge de conviure en un món de cultures i situacions socials on les 

persones s’interelacionen i s’enriqueixen mútuament.  La rapidesa com s’ha 

produït aquest canvi, ha calgut abocar-hi molts esforços, molta imaginació  i en 

certs moments ens ha desbordat ja que no sempre s’han aconseguit els resultats 

esperats. 

Entorn familiar 

Els pares del nostre alumnat d’ESO i una part de l’alumnat de Batxillerat, 

majoritàriament, són treballadors de la indústria i dels serveis, classe mitjana 

baixa.  Darrerament, i molt especialment pel que fa referència a les famílies 

procedents de la immigració, estem constatant un procés de precarització 

econòmica considerable.  

Respecte a la relació de les famílies amb el centre, sembla que es fa més feble 

així com passem d’un nivell a un altre de superior. Les famílies dels alumnes 

del primer cicle d’ESO són les que més coneixen les normes de l’institut, les 

que més assistiren a les reunions de pares del mes de novembre i les que més 

contacte tenen amb els tutors dels seus fills. Els percentatges disminueixen en 

el segon cicle d’ESO i tornen a disminuir a Batxillerat, on tan sols una mica més 

de la meitat de les famílies enquestades coneixen les normes i assistiren a la 

reunió i únicament un 39% han tingut entrevistes o contacte telefònic amb els 

tutors. 

La participació de les famílies en l’AMPA és mínima, tant per a formar part, 

com per a ser-hi present a les reunions i assemblees que es realitzen durant el 
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curs . Un fet objectiu és la participació a les eleccions dels seus representants 

en el Consell Escolar que es manté molt minsa des de fa molt de temps. Els 

motius al·legats són la falta de disponibilitat d’informació i de coneixement 

dels candidats.  

Entorn escolar 

El perfil de bona part del nostre alumnat de l’ESO respon a les següents 

característiques: 

 Poca motivació per a l’estudi. 

 Pocs  hàbits de treball intel·lectual i escolar. 

 Dificultats per assolir els aprenentatges. 

 Baixa autoestima. 

 Poques habilitats socials per establir relacions positives. 

En relació a l’alumnat d’altres nivells educatius del centre, les característiques són 

molt diferents. En el cas dels alumnes de PFI i CFGM moltes vegades es presenten 

situacions  semblants a les explicitades per als alumnes d’ESO. 

 

2.2.2. Aspectes que afavoreixen o dificulten la convivència al centre 
Passem a explicitar alguns aspectes que pensem que dificulta la convivència en el 

centre: 

1. L’entorn familiar  en alguns casos dificulten la relació família escola que és vital 

pel bon desenvolupament personal i acadèmic de l’alumne. 

2. L’entorn social, especialment en els últims anys, ha empitjorat en moltes de les 

nostres famílies la situació econòmica. Aquest fet ha protat que hi hagin 

famílies que no poden fer el pagament dels llibres, compra d’ordinadors (en el 

cas dels alumnes d’ESO) i la compra d’altres estris importants per al 

desenvolupament de les classes. 

3. L’entorn escolar be determinat moltes vegades per circumstàncies molt 

diverses del nostre alumnat, fonamentalment d’ESO: 
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a. Alumnes que fa molt temps que fracassen en els estudis i senten un 

fort rebuig escolar i/o estan desmotivats  amb actituds incíviques. 

b. Alumnes que intenten afirmar la seva personalitat negant l’autoritat del 

professorat i creant malestar a les aules. 

c. Alumnes que se senten exclosos i menys tinguts. 

d. Alumnes  que  conviuen amb models identitaris diversos, sense una 

definició clara. 

e. Alumnes que pateixen les conseqüències d’una desestructuració 

familiar. 

f. Alumnes procedents d’entorns socioeconòmics molt precaris amb 

manca de mecanismes per establir relacions positives.  

4. El fet de ser un centre molt gran en el qual conviuen alumnes de diferents 

edats i interessos. 

El centre està obert de les 8:00 fins a les 9:00h. Als matins s’imparteixen els 

nivells d’ESO, Batxillerat, PFI i CFGM (1r curs). A les tardes s’imparteixen els 

nivells de CAS, CFGM (2n curs) i CFGS. 

La major problemàtica en qüestió de convivència es produeix al matí. La 

confluència de tots els alumnes ubicats en el centre dificulten la convivència. 

5. Tots els alumnes d’ESO coincideixen en el temps d’esbarjo al pati. Aquest fet 

crea en alguns moments conflictivitat entre els alumnes degut al nombre i a la 

diversitat d’edats. Per poder desenvolupar la jornada continuada i conviure 

amb els altres nivells educatius no s’ha pogut organitzar un altre combinatòria 

d’esbarjo diferents per als nivells d’ESO. 

6. Els espais disponibles del centre estan molt saturats als matins. Aquest fet fa 

que els alumnes s’hagin de desplaçar d’aules durant el matí, depenent de la 

matèria. Això provoca a vegades enfrontaments i problemes entre ells. 

7. La presència d’un % considerable d’alumnes de famílies estrangeres amb 

cultures i hàbits molt diferents entre si. 

Passem a explicitar alguns aspectes que pensem que afavoreixen la convivència en 

el centre: 
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1. El fet de ser un centre molt gran en el qual conviuen alumnes de diferents edats 

i interessos, també pot contribuir a enriquir moltes de les activitats que es 

realitzen al centre. 

2. Jornada intensiva a l’ESO. 

3. Ubicacions de Batxillerats i molts CFGM en espais separats als d’ESO 

4. Distribucions dels diferents nivells d’ESO 

5. Reducció de les ràtios (de 4 línies, 5 grups, de 3 línies 4 grups) 

6. PS de 3r i de 4t d’ESO 

 

2.2.3. Recull de dades (resultats acadèmics, absentisme, baixes, enquestes 
de satisfacció, extraescolars, expulsions) 

®(Annex 1) 

 

2.3.  Relació amb els serveis socials, sanitaris o d’altres tipus i recursos de 
l’entorn i de la comunitat. 

Com a centre, depenent de les necessitats de l’alumnat i de les activitats que es porten a 

terme, s’estableixen diferents coordinacions amb entitats i administracions públiques del 

municipi de forma continuada o temporal durant el curs escolar. 

 Psicòloga de l’EAP. S’estableix de forma  setmanal reunions i trobades amb l’objectiu 

de treballar conjuntament amb el Departament d’Orientació i coordinació pedagògica 

amb els alumnes amb dictamen o que requereixen atenció especial. El pla d’atenció a 

la diversitat el gestiona la Comissió d’Atenció a la diversitat (CAD) formada pel cap del 

departament d’orientació, el professional de l’EAP,  la coordinadora pedagògica i 

l’educadora social del centre. 

 Logopeda i direcció CREDA. Degut al fet que el nostre centre és el centre de referència 

per als alumnes amb dificultats auditives, la col·laboració amb els professionals del 

CREDA és fonamental. La relació més estreta i continua s’estableix amb la mestra 

WALL del centre però s’estableixen dues reunions a l’inici i al final de curs amb la 

coordinació pedagògica i  el cap de departament d’Orientació per analitzar les 

situacions, millores i problemes dels alumnes amb dificultats auditives del centre. 
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 Treballadora Social de l’EAP i de Serveis Socials; L’entorn en el que s’ubica el nostre 

institut i la tipologia del nostre alumnat determinen la necessitat de disposar d’un bon 

projecte d’atenció a la diversitat, especialment per als alumnes amb famílies 

socialment desafavorides. S’estableix una relació directa entre la treballadora social de 

l’EAP, Serveis socials i la Técnica d’integració social del centre per atendre i fer el 

seguiment dels alumnes que tenen seguiment des de serveis socials o es detecten 

problemes familiars o de l’entorn de l’alumne.  

S’estableix una reunió mensual amb la treballadora social i la resta de la Comissió 

d’atenció a la diversitat i tres reunions fixades amb els responsables de Serveis socials 

a la llargada del curs.   

 Entitats del barri com CENTRE OBERT i ESPAI JOVE; s’estableix comunicació directa 

entre els responsables i la nostra TIS davant de la necessitat que algun alumne participi 

en algun dels espais extraescolars per ajudar-lo a nivell personal i acadèmic. 

 Promoció Econòmica (Ajuntament de Mataró); relació estreta en diferents activitats 

d’orientació per als alumnes de 4t d’ES0, Batxillerat i cicles formatius.  

D’altra banda s’estableix una col·laboració en la recerca d’empreses per a les estades 

dels alumnes del Projecte singular de 4t d’ESO. Reunions periòdiques a la llargada del 

curs amb els diferents centres que participen de projectes singulars, inspecció i la 

Técnica responsable d’educació de l’ajuntament de Mataró. 

 Servei de família (Secció de salut pública); relació mitjançant diferents activitats amb 

els alumnes recollides en el Pla d’acció tutorial (PAT). S’han establert diferents 

xerrades per a les famílies relacionades amb l’alimentació saludable. 

 UEC (Unitat d’Escolarització Compartida); en els casos d’alumnes del centre que facin 

escolarització compartida amb la Unitat, s’estableix una reunió a començament i final 

de curs amb la psicòloga de l’EAP, la direcció de la Unitat i la coordinació pedagògica 

del centre per establir el Pla individual i l’horari i matèries que es compartiran entre les 

dues àrees. A més durant el curs, al final de cada trimestre i en els moments que es 

necessiti, es realitzen reunions periòdiques entre el tutor de la Unitat i del centre. 

 Fundació ONCE; en els casos que al centre hi hagi un alumne amb deficiència visual, 

s’estableix una coordinació entre un responsable de l’ONCE i el centre. Depenent de 

les dificultats de l’alumne es realitza una escolarització compartida a partir d’un Pla 
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individual de l’alumne i una coordinació periòdica i setmanal entre el responsable de 

l’ONCE i el tutor de l’alumne del centre. 

 Escola Les Aigües d’educació especial; en els casos que al centre hi hagi un alumne 

amb disminució psíquiques, s’estableix també una coordinació amb l’escola de les 

Aigües de Mataró per tal de poder proporcionar a l’alumne la major ajuda possible en 

el seu recorregut acadèmic i personal. 

 Centro de Salud Mental Infanto juvenil (CESMIJ); Psiquiatres i psicòlegs de l’Hospital 

de Mataró que atenen alguns dels nostres alumnes. La relació més directa és produeix 

a través de la psicòloga de l’EAP però en ocasions es requereix trobades específiques 

entre el professional i el tutor de l’alumne implicat per tal de poder proporcionar a 

l’alumne la major ajuda possible en el seu recorregut acadèmic i personal. 

 Centres escolars de primària de Mataró; tenim establerta una coordinació cada curs, 

mitjançant un seminari, entre els tutors de 6è de les escoles de primària de l’entorn 

del centre i el coordinador de 1r d’ESO i el cap de departament d’Orientació. D’altra 

banda a final de curs el cap de departament d’Orientació es posa en contacte directa 

amb els tutors de 6è de les escoles de procedència del nostre alumnat del curs següent 

de 1r d’ESO, per conèixer les singularitats i la trajectòria acadèmica dels que seran els 

nostres alumnes. 

També s’estableixen col·laboracions en alguns projectes d’aprenentatge i servei entre 

alumnes de diferents nivells educatius del centre i col·laboracions en l’estada en les 

empreses d’alguns alumnes de 4t d’ESO del Projecte singular del centre. 

 Centre cívics del barri; la relació es produeix fonamentalment entre la nostra TIS i els 

responsables del centre davant de la necessitat d’ubicar a algun alumne en algun curs 

concret o participar en alguna activitat. 

 Casal de gent gran Oriol Batista; col. laboren amb nosaltres en projectes 

d’aprenentatge i servei i en el treball de síntesi dels alumnes de 2n d’ESO que es 

realitza sobre Mataró. D’altra banda es fan xerrades a la gent gran per part d’alguns 

alumnes del centre sobre diferents temes. 

 Biblioteca pública Pompeu Fabra de Mataró; es realitzen visites i activitats per als 

nostres alumnes relacionades amb la gestió i servei de biblioteca i l’ús d’energies 

alternatives (energia fotovoltaica). D’altra banda hi ha una relació directa entre la 

biblioteca del nostre centre i aquesta. 
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 Casa Capell de Mataró; És un equipament municipal, que busca mostrar a tothom 

aquelles opcions que tenim a l’abast per encaminar-nos cap a un desenvolupament 

sostenible, és a dir, recursos nous i diferents per a desenvolupar-nos sense haver 

d’estar limitant el dret de fer-ho també a les futures generacions. Col·laborem dintre 

del projecte europeu Euronet 50/50 i en altres activitats lligades al treball de síntesi 

dels alumnes de 3r d’ESO “Escola verda”. 

 Assemblea de Cooperació Per la Pau (ACPP); es tracta d’una ONG que col·labora amb 

el centre en diferents activitats lligades fonamentalment, però no exclusivament, amb 

la tutoria de diferents nivells educatius del centre.   

  

 

3. Objectius del projecte 

3.1. Objectius generals 
 Elaborar un projecte global amb la participació de tota la comunitat educativa per 

tal de gestionar i orientar les actuacions i els processos. 

 Potenciar l’equitat educativa i el respecte a la diversitat. 

 Ajudar cada alumne/a a relacionar-se amb ell mateix, amb els altres i amb el 

món. 

 Promoure la implicació i el compromís de tots els agents educatius en la millora 

de la convivència en el centre i l'entorn. 

 Garantir una aplicació ferma i flexible de les normes. 

 Fomentar la cultura de mediació com a eina bàsica en la gestió del conflicte. 

 Contribuir a 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. 

3.2. Objectius específics 
 Elaborar un projecte global amb la participació de tota la comunitat 

educativa per tal de gestionar i orientar les actuacions i els processos: 

 Potenciar la participació, la representativitat i la coresponsabilitat de tots els 

agents de la comunitat educativa en la vida del centre. 

 Afavorir la comunicació en el centre educatiu. 
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 Potenciar una gestió dels recursos, (humans, temps, espais..) orientada a 

facilitar la convivència i el bon clima del centre 

 Incrementar la formació de la comunitat educativa en relació a la 

convivència. 

 Promoure la projecció positiva del centre. 

 Potenciar l’equitat educativa i el respecte a la diversitat. 

 Garantir la incorporació òptima dels nous membres de la comunitat educativa 

en la cultura del centre. 

 Promoure una cultura de centre inclusiva que respecti i valori les diferències i 

promogui la igualtat. 

 Establir normes de consens que potenciïn i permetin la diversitat, sempre 

que no s’atempti contra els drets fonamentals de les persones i els principis 

de l’organització escolar. 

 Establir accions a favor de les diferents cultures presents al centre. 

 Garantir l’escolarització de tothom i la reincorporació de l’alumnat absentista. 

 Garantir la inclusió de les famílies i l’entorn. 

 

 Ajudar l'alumnat a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el 

món. 

 Potenciar les competències personals relacionades amb aprendre a 

pensar, a gestionar les emocions i a assumir valors. 

 Potenciar la competència en comunicació lingüística de l’alumnat 

adequant-la als diferents contextos socials i culturals. 

 Promoure la implicació i el compromís de tots els agents educatius en la 

millora de la convivència en el centre i l'entorn. 

 Sensibilitzar la comunitat educativa perquè adquireixi l’hàbit del diàleg i posi 

en pràctica la mediació. 

 Organitzar el servei de mediació al centre amb la participació dels diferents 

membres de la comunitat educativa. 

 Garantir una aplicació ferma i flexible de les normes. 

 Potenciar la gestió participativa de la norma amb la implicació de la 

comunitat educativa en la seva elaboració. 
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 Garantir la difusió, l’explicació i l’aplicació de la norma. 

 Garantir l’assistència real a classe de tot l’alumnat. 

 Elaborar protocols de seguretat amb coordinació amb altres professionals 

(seguretat pública i serveis socials del territori). 

 Fomentar la cultura de mediació com a eina bàsica en la gestió del conflicte. 

 Desenvolupar les competències personals i socials mitjançant l’educació en 

la participació i la ciutadania  

 Desenvolupar un projecte de mediació en el qual participin diferents 

membres de la comunitat educativa. 

 Potenciar el projecte de mediació a la resta de la comunitat educativa 

 

 Contribuir a 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. 

 Aconseguir un clima de centre que promogui les relacions harmòniques 

entre tota la comunitat educativa i la capacitat de tots els actors per a 

resoldre els conflictes que sorgeixin de manera no violenta. 

 Participar en iniciatives i projectes compromesos en la cultura per a la pau. 

 Formar les persones per a què siguin capaces d'informar-se, entendre 

analitzar críticament situacions de conflicte social, de violència i de pau. 

 Acceptar la pluralitat social, cultural, ètnica i ideològica dels nostres 

alumnes, com a reflex de la pluralitat de la nostra societat. 

 Ésser i mostrar-se obert a la incorporació de noves realitats socials, 

conseqüents a l’accelerat dinamisme dels temps actuals 

 Reconèixer el conflicte com a inherent a tot tipus de relació humana 

 Conscienciar-se del valor positiu del conflicte sempre que, reconduït, 

serveixi per adonar-se de les pròpies mancances i s’utilitzi com a eina de 

creixement personal 
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 Confiar en la mediació com a recurs òptim en la reconducció de conflictes, 

com a previ per a poder transmetre aquesta confiança als alumnes que 

voluntàriament s’ofereixen a entrar en el procés. 

 Aprendre a gestionar els conflictes positivament 

 Potenciar en els nostres alumnes les habilitats necessàries per gestionar 

els seus propis conflictes 

 Incloure la mediació com a eina habitual de resolució de conflictes en el 

nostre NORFC 

 Reduir l’aplicació de sancions i expedients disciplinaris, substituint-los per 

mesures correctores conseqüents a abordar els greuges i consensuar 

bilateralment les solucions 

 Comprometre’s fermament a complir els acords presos en les trobades de 

mediació 

 Ensenyar als alumnes a ser capaços d’incrementar el seu auto control en 

situacions difícils, i a aplicar el diàleg abans de qualsevol mesura de 

violència 

 Promoure en la nostra comunitat educativa valors en pro de la bona 

convivència, com la solidaritat, la tolerància, L’acceptació de la diferencia i 

la cultura de la pau 

 Incrementar en el nostre centre un clima de benestar, on tothom s’hi senti 

acceptat, i on les capacitats emocionals dels nostres alumnes puguin 

desenvolupar-se en total la seva plenitud 

 Implicar a les famílies dels nostres alumnes en el nostre projecte, 

mostrant-los el diàleg i la resolució pacifica de conflictes com la millor i 

més duradora actuació davant de qualsevol fricció. 

 Formar als alumnes en les habilitats i estratègics per gestionar els 

conflictes de convivència., com:  
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o Contribuir a desenvolupar actitud d’interès i respecte pels altres. 

o Ajudar a valorar i reconèixer sentiments, interessos, necessitats i 

valors propis i dels altres. 

o Contribuir a desenvolupar la capacitat de diàleg i a la millora de les 

habilitats comunicatives.  

o Fomentar l’autonomia en la gestió dels conflictes quotidians. 

o Aconseguir que la tendència sigui la intervenció dels alumnes o 

dels mateixos alumnes que tenen el conflicte. 

o Desenvolupar un estil de comunicació capaç de millorar les 

relacions entre les persones, que inclogui: 

 L’escolta activa. 

 L’empatia. 

 L’assertivitat. 

 L’autocontrol. 

 

4. Nivells i àmbits d’actuació per a la consecució dels objectius 
proposats. 

4.1.  Nivells d’actuació 
Valors i actituds 

Contribuir que tot l'alumnat sigui competent en la relació amb si mateix, amb els 

altres i amb el món per tal d’aconseguir l’èxit acadèmic, personal, social i laboral. 

Resolució de conflictes 

Quan es produeixen situacions que atempten la convivència calen mecanismes 

d'actuació. D’acord amb un model integrat de resolució dels conflictes, entenem 

que per abordar les diferents situacions en què es poden trobar els centres calen 

orientacions i protocols per recuperar la relació entre les parts, reparar-ne els 

danys i aportar resolucions positives a aquestes situacions 

Marc organitzatiu 
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No és possible la convivència si no tenim una organització que gestioni, articuli i 

doni sentit a les actuacions i als processos. L’organització afavoreix o dificulta el 

clima de convivència. 

Per tant, un projecte de convivència ha de preveure actuacions sobre aspectes 

organitzatius dels centres. 

En aquest sentit, és imprescindible que el Projecte de Convivència sigui un 

document viu, interrelacionat i coherent amb la resta de documents de centre. 

4.2. Àmbits d’actuació 
Un plantejament global de la convivència necessita d’una acció coordinada i 

coherent entre tots els agents educatius que intervenen en els diferents espais i 

temps dels nostres alumnes. És per això que entenem que el projecte de 

convivència ha de plantejar-se des de tres àmbits d’intervenció: 

 Centre 

 Aula 

 Entorn 

Cal la continuïtat i coherència educativa en les diferents accions que es 

desenvolupin en els tres àmbits per donar respostes globals i garantir l’èxit. 

    

5. Procediments específics d’actuació per prevenir i gestionar la 
convivència al centre. 

 

A. L’acció tutorial 

L’acció tutorial té una importància fonamental en l’orientació personal, acadèmica i 

professional de l’alumnat, però també en l’atenció a la diversitat i la millora de la 

convivència. En aquest sentit, el paper dels tutors i les tutores com a persones 

encarregades del contacte amb l’alumnat i les famílies propicia un entorn adequat i 

permet desenvolupar una feina efectiva, i de grans resultats, en la tasca de relació 

entre tota la comunitat educativa, així com en la prevenció i resolució dels possibles 

conflictes. 
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Així, a l’INS Miquel Biada, l’acció tutorial es desenvoluparà des de la perspectiva del 

treball en actituds, valors i normes, tasca en la qual també hi estan involucrades 

totes les àrees curriculars. Aquesta formació específica ha de ser una funció 

compartida per tot el professorat i ha de formar part del nucli central de les 

activitats formatives de caràcter transversal que impliquen àrees diverses. 

L’aportació més important de l’acció tutorial es produeix en l’àmbit de la formació 

humana i cívica, en la millora de les relacions i en la prevenció i gestió positiva dels 

conflictes. 

El treball de les tutories s’estructurarà entorn dels àmbits següents: 

1. Coordinació i reforçament de la formació en actituds, valors i normes. 

2.  Impuls de la formació en competència social. 

3. Potenciació de la participació i la responsabilitat de l’alumnat. 

4. Seguiment dels comportaments problemàtics. 

Per això mateix, el centre potenciarà la feina de les tutories no només en el 

desenvolupament de les seves funcions habituals, sinó també en el paper de 

coordinació i planificació de totes aquelles activitats i iniciatives que es plantegin 

en el normal funcionament del Centre. 

Reforç de les tutories d’ESO. Des del curs 2012-13, els coordinadors de nivell d’ESO 

no tenen assignat cap grup classe de tutoria. Aquest fet facilita la seva coordinació 

amb la resta de tutors del nivell i la seva col·laboració en la tutoria individual per 

aquells alumnes que ho requereixin. 

 

B. El departament d’Orientació 

Independentment de les seves funcions específiques, el Departament d’orientació, 

orientarà la seva tasca envers de la formació en competència social de tots aquells 

alumnes que es trobin en una situació de risc. 

En el mateix sentit, és habitual, per la seva edat i totes les indecisions 

que això comporta, que alguns alumnes plantegin problemes (de qualsevol tipus) 

per l’angoixa i/o la indecisió que els comporta haver de decidir sobre el seu possible 
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futur (matèries, agrupaments, sortides laborals, entre d’altres). Situacions com 

aquestes poden provocar problemes no tan sols de comportament, sinó 

també d’actitud. Aquest departament planificarà feines concretes de 

seguiment, planificació i orientació amb tot l’alumnat de manera què s’anticipin els 

problemes, personals o grupals, i es resolguin els dubtes.  

En ambdós sentits, el Departament d’orientació orientarà una part important de la 

seva feina en:  

 L’orientació pràctica i cognitiva. 

 L’èmfasi en el desenvolupament dels valors ètics. 

 L’objectiu explícit de millorar les relacions intrapersonals i interpersonals al 

centre. 

 La seva contribució preventiva i correctora sobre els problemes individuals 

i de grup. 

C. La mediació 

La mediació és una eina que  té per objectiu educar la convivència, es basa en el 

diàleg i la cooperació de les persones. La mediació esdevé un procés educatiu en la 

qual les parts són protagonistes en la recerca de solucions i en el compromís del 

compliment dels acords.  Mitjançant la mediació els alumnes aprenen a gestionar 

els seus conflictes i a proposar solucions i acords que tinguin en compte les 

necessitats d’ambdues parts.  

Aquest projecte està pensat per l’alumnat de l’ ESO està en el nostre ànim i intenció 

fer-lo extensiu a tot l’alumnat del centre – ensenyaments obligatoris i 

postobligatoris. En els ensenyaments no obligatoris els incidents derivats de la 

convivència  són menys habituals i es gestionen amb més facilitat, però  en 

determinades actituds aquest recurs pot ser necessari.  

Resta com  annex el projecte de mediació del centre. 
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D. La participació 

L’èxit de la funció educativa és el resultat de la suma de múltiples esforços i 

iniciatives i de la implicació de tots els membres de la comunitat educativa. La 

implicació només pot aconseguir-se afavorint la participació dels 

diferents sectors en qualsevol dels següents àmbits: 

a. Pel que fa als centres de primària o CEIPs: 

 Reunions periòdiques durant el curs entre els caps d’estudis/tutors 

de 6è dels CEIPs i la coordinació de 1r d’ESO i el cap de 

departament d’orientació del centre de secundària. En aquestes 

reunions s’estableixen temes de debat sobre algunes 

problemàtiques comuns, s’intercanvia informació sobre els 

alumnes en el traspàs de primària i secundària i es fa un seguiment 

fonamentalment en les matèries de matemàtiques i llengües 

(s’estableixen uns deures comuns al final de 6è que són revisats 

durant la 1a avaluació de 1r d’ESO). 

 Reunió al final de 6è entre el cap de departament d’orientació i els 

tutors de 6è dels centres de primària del qual ens arriben alumnes. 

 Establiment de projectes conjunts( puntuals o d’aprenentatge i 

servei) entre diferents nivells d’ESO i de primària.  

 Establiment de convenis puntuals amb alumnes de 4t d’ESO del 

projecte singular (Puja al tren) per a fer l’estada a l’empresa en 

algunes escoles de primària del barri. 

b. Pel que fa a les famílies: 

 Reunions a l’inici de curs, segons el nivell en què estiguin 

matriculats els alumnes,  amb l’equip directiu i la coordinació i 

tutors del nivell corresponent. En aquests reunions es dona una 

visió general del nivell corresponent i una reunió posterior amb les 

famílies i el tutor implicat sobre qüestions més concretes del grup 

classe. 
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 Reunions a final de curs per  a les famílies de 1r d’ESO del curs 

següent. En aquestes reunions l’equip directiu presenta les 

característiques concretes de 1r d’ESO. 

 Reunions de seguiment individualitzades durant el curs amb els 

tutors corresponents.  

 Informe al final del 1r trimestre i 2n trimestre sobre l’evolució 

personal i curricular de l’alumne des d’un punt de vista qualitatiu 

per part de l’equip docent. 

 Butlletí al final de cada trimestre amb una valoració quantitativa 

de l’evolució de l’alumne. 

 Informació constant per part de les famílies de l’evolució, deures, 

treballs, exàmens, sortides, assistència i altres informacions, 

mitjançant el programa de gestió del centre, clickedu. 

 Xerrades sobre temes d’interès, adreçades a les famílies i 

coordinades des de l’AMPA. 

 Jornades de portes obertes dels diferents nivells educatius del 

centre. En aquestes activitats es presenten les característiques 

concretes del centre amb la participació voluntària dels alumnes 

dintre de cada nivell educatiu. 

c. Pel que fa als alumnes: 

 Potenciació de la participació dels delegats/des de curs en les 

tasques de prevenció i mediació. 

 Institucionalització de trobades periòdiques dels delegats/des. 

 Institucionalització de trobades periòdiques dels alumnes 

mediadors 

 Promoció de la figura de l’alumne/a mediador de l’ESO, per la qual 

cpsa s’establirà la formació oportuna. 

 Creació de mediadors en el temps d’esbarjo. 

 Potenciació de formes de participació i responsabilització 

(projectes d’aprenentatge i servei, projectes cooperatius, 

participació en les jornades de la setmana de ciència, jornada del 
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DENIP, diada de Sant Jordi, carnestoltes, festes de final de 

curs,etc). 

 Potenciació del paper dels alumnes que participen en la BAE 

(sindicat d’estudiants del Biada). 

 Institucionalització de trobades periòdiques dels alumnes de la 

BAE. 

d. Pel que fa als altres centres de secundària del Municipi: 

 Participació en trobades periòdiques entre els coordinadors 

pedagògics dels centres de secundaria del municipi i inspecció. En 

aquestes reunions es tracten diferents temes d’interès comuns i es 

plantegen estratègies comuns davant de determinats problemes 

educatius. 

e. Pel que fa al municipi: 

 Col·laboració en el programa salut escola 

 Col·laboració en activitats  amb el departament de la Dona 

 Col·laboració en la recerca d’empreses del municipi per a projectes 

d’aprenentatge i servei  

 Col·laboració amb la recerca d’empreses del municipi per al 

projecte singular i els PFI. 

 Col·laboració en activitats esportives del municipi 

 Col·laboració en activitats relacionades amb la cultura  

f. Pel que fa a les entitats del barri: 

 Participació en determinats projectes d’aprenentatge i servei amb 

la finalitat de conèixer i col·laborar en les necessitats del barri i 

alhora desenvolupar un aprenentatge per a l’alumnat dintre de la 

comunitat educativa. 

 Potenciar i crear convenis de col·laboració amb determinades 

entitats i serveis del barri per desenvolupar l’estada a l’empresa 

dels alumnes del projecte singular de 4t d’ESO. 

g. Pel que fa al centre, en el seu conjunt: 

  Col·laboració amb els recursos educatius de l’entorn. 

 Cor responsabilitzar-se en la tasca de prevenció i mediació. 



 

Codi :  
PCV-DE17 

Elaboració: 
Coordinació pedagògica 

Revisió: 
Coordinació 
Qualitat 

Aprovació: 
Director 

 
Versió: 0 

Nom document: 
Projecte de convivència 

Pàgina 26 de 55 
Data aprovació 
Setembre 2016 

Una vegada imprès el document pot quedar obsolet 

 

 Participació en xarxes educatives per complementar l’atenció a 

l’alumnat. 

 Promoció del treball interprofessional. 

 Desenvolupament de comunitats d’aprenentatge. 

 Reforçar les activitats extraordinàries que es realitzen en el centre 
(Setmana de la Ciència, activitats diverses al Nadal, DENIP, 
Carnestoltes, Sant Jordi, ..) amb l’objectiu de fomentar la participació 
dels alumnes. 

h. Pel que fa al consell escolar: 

 Avaluació periòdica del clima de convivència. 

 Informació a la comunitat escolar dels resultats de l’avaluació. 

i. Pel que fa a les extraescolars: 

 Potenciació de la cohesió de grup i la convivència mitjançant sortides 

específiques, viatges, intercanvis, etc, durant el curs escolar. 

 Conscienciar sobre la  necessitat d’una bona convivència del centre a 

total comunitat ed8ucativa mitjançant campanyes informatives i 

activitats globals de participació. 

 Potenciar la participació de l’alumnat i el professorat en diferents 

activitats relacionades en la millora de la convivència escolar. 

j. Pel que fa a l’acollida al centre (annex II ): 

 Pla d’acollida per a l’alumnat nouvingut 

 Pla d’acollida per als alumnes no nouvinguts 

 Pla d’acollida per al professorat nouvingut 

 Pla d’acolllida per al PAS 

E. Organització al centre 

1. Alternativa a l’expulsió 

Des del curs 2014-15 s’ha treballat amb l’ajuntament per tal de poder col·laborar amb 

entitats del barri en tasques comunitàries per aquells alumnes que han incomplert les 

normes de convivència del centre de forma no greu. Aquestes tasques estan dirigides a 

millorar l’actitud d’aquests alumnes i trobar un altre forma de sanció que no sigui 

l’expulsió del centre. 
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Els alumnes designats han de signar un carta de compromís, juntament amb la família, 

on es determinen els drets i deures de l’alumne i les activitats i horari a complir en 

l’entitat escollida. Aquests alumnes són designats per part de cap d’estudis en 

col·laboració amb la coordinació pedagògica i la Tècnica integradora social. 

2. Horari de jornada intensiva. 

Des del curs 2012-13, des de la direcció de l’INS Miquel Biada ens vam plantejar 

valorar la possibilitat de demanar fer jornada continuada amb els nostres alumnes 

d’ESO. El nostre és un centre molt gran, amb més de 1300 alumnes entre ESO, 

Batxillerat, PFI, Cicles Formatius de Grau Mitjà, Cicles  Formatius de Grau Superior i 

Curs Pont. Aquest fet provoca que, al llarg de la jornada escolar hi hagi moments de 

sobre ocupació de les nostres instal•lacions, amb els problemes de convivència que 

això comporta. 

Annex del projecte 

3. S’ha treballat per disminuir els grups de CFGM i ubicar-los a les tardes. 

Des de fa 3 anys s’està treballant des de l’equip directiu i la resta de l’equip de 

professorat per tal de poder reduir el nombre de grups de CFGM que s‘ubica al matí. 

D’aquesta forma es pot reduir el nombre d’alumnes que hi ha als matins al centre. 

4. Augment del nombre de professors de guàrdia de pati. 

Degut al nombre d’alumnes ubicats al pati en el mateix moment, des de l’equip 

directiu es van establir les guàrdies de pati amb 3 professors alhora. Des de cap 

d’estudis s’estableix el professorat que haurà de formar part de la guàrdia de pati. 

Presència d’alumnes mediadors al pati. 

5. Situar als alumnes d’ESO en un aula de referència 

Des de cap d’estudis s’estableixen els espais a ocupar per part de l’alumnat del centre. 

Es prioritza mantenir als alumnes de 1r i de 2n d’ESO en una mateix espai conjunt per 

nivell i en una mateixa aula, a les diferents matèries, sempre que és possible. 

6. Socialització de llibres de text a tota l’ESO. 
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Des del centre considerem molt important que els alumnes poguin disposar del seu 

material de text per tal de millorar la convivència a les aules i finalment el seu 

aprenentatge. Moltes vegades la manca de material afavoreix actituds negatives i 

situacions difícils a l’aula. 

Des del curs 2013-14 amb la col·laboració de l’AMPA, s’ha anat socialitzant els llibres 

de text progressivament a tota l’ESO. Aquest fet redueix molt el cost per a les famílies i 

aporta valors en relació a la cura pel material per part de l’alumnat. 

7. Projecte singular “Puja al tren” 

En el disseny del Pla d’atenció a la diversitat, amb la realitat del nostre entorn i dels 

nostres alumnes a l’ESO, el curs 2008-09 vam plantejar un nou projecte amb el qual 

preteníem donar opcions d’èxit a alumnes amb rebuig per l’escolarització ordinària.  

L’objectiu era intentar apropar-los a allò que més els interessa: el món laboral. Van 

creure que si aquests nois i noies s’apropaven als oficis que ells creuen poden ser el 

seu futur, el seu grau de motivació milloraria molt, de tal manera que poguessin assolir 

les competències bàsiques per accedir al títol de Graduat en Secundària i continuar la 

seva formació.  

Vam pensar i pensem que aquest tipus de projectes poden ser una bona alternativa a 

repeticions de curs que, sovint, no fan més que enfonsar encara més en el fracàs. 

El projecte Puja al tren!!! Està basat en la col·laboració escola i empreses. Es tracta de 

trobar la manera que nois i noies amb dificultats per tirar endavant el 3r d’ESO i 4t 

d’ESO puguin compartir el seu horari escolar amb un tast de l’ofici que ells volen fer en 

un futur. Es tracta de cercar la fórmula que els retorni la il·lusió, l’esperança i sovint la 

confiança en si mateixos.  

El nostre INS des de fa 7 anys treballa un d’aquests projectes amb dos grups d’alumnes 

de 3r i de 4t d’ESO per tal d’oferir-los una manera diferent de treballar i aprendre que 

els ajudi a intentar aconseguir el Graduat en ESO. 

Els alumnes de 3r d’ ESO formaran un grup classe de projecte i repartiran el seu horari 

entre l’aula ordinària i l’aula del projecte.  A l’aula de projecte treballaran per àmbits i 



 

Codi :  
PCV-DE17 

Elaboració: 
Coordinació pedagògica 

Revisió: 
Coordinació 
Qualitat 

Aprovació: 
Director 

 
Versió: 0 

Nom document: 
Projecte de convivència 

Pàgina 29 de 55 
Data aprovació 
Setembre 2016 

Una vegada imprès el document pot quedar obsolet 

 

no per matèries de manera que el treball pot ser més interdisciplinar i sobretot amb 

caràcter més pràctic i individualitzat. 

Aquests alumnes tindran un tutor d’aula que farà el seguiment personal de cadascun 

d’ells. 

Els alumnes que participen d’aquest projecte a 4t d’ ESO formen un grup-classe propi 

4t ESO D i reparteixen el seu horari entre l’escola i dues estades en empreses. Els 

dimecres al matí i els dimarts i els dijous a la tarda cada alumne acudeix a l’empresa 

que li ha estat assignada per fer una estada que li permeti conèixer les característiques 

de l’ofici en qüestió.  

Els grups estan formats per un màxim de 15 alumnes i orientat a alumnes amb nivells 

d’aprenentatge baix, manca d’adaptació al treball i compromís i poca voluntat per 

l’esforç. La situació d’aquests alumnes s’agreuja quan arriben als darrers cursos de 

l’ESO i veuen com les seves dificultats augmenten. D’aquesta forma els alumnes que a 

3r i 4t d’ESO acaben sent absentistes o tenir problemes conductuals, amb la seva 

incorporació en el projecte milloren substancialment la seva actitud i autoestima. 

Cada curs es realitza una memòria del projecte de 4t d’ESO recollim paràmetres que 

fins aleshores han sigut força positius. 

8. Activitats d’APS 

L'aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i 

de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es 

formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo. 

L'aprenentatge servei és, doncs, un projecte educatiu amb utilitat social. La relació 

circular que s'estableix entre l'aprenentatge i el servei genera una nova realitat que 

intensifica els efectes de cada un per separat. L'aprenentatge millora el servei a la 

comunitat, perquè aquest guanya en qualitat, i el servei dóna sentit a l'aprenentatge, 

perquè allò que s'aprèn es pot transferir a la realitat en forma d'acció. 
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Des de fa anys el nostre centre ha fet servir aquesta proposta educativa inicialment amb 

grups petits d’alumnes i poc a poc s’ha anat ampliant amb diferents nivells educatius del 

centre. 

Actualment al nostre centre portem a terme els següents Projecte d’aprenentatge i servei: 

 Intercanvi generacional. Desenvolupat amb els alumnes de 3r d’ESO dins del marc d’una 

matèria optativa quadrimestral, Aprenentatge i Servei i Emprenedoria, i amb els alumnes 

de 2n d’ESO dins del marc del Treball de Síntesi sobre Mataró. Aquestes activitats estan 

basades en l’ intercanvi generacional. Són molts alumnes els que es beneficien d’aquest 

aprenentatge tan enriquidor i pedagògic.  És hora de dir que la gent gran del nostre barri, 

de la nostre ciutat,  són una peça clau per participar en la transmissió de valors personals, 

socials, i pedagògics dels nostres alumnes, dels joves de la nostra ciutat. 

 Tenir cura del medi ambient del nostre entorn; Ja fa uns anys que el centre, sensible amb 

tota la temàtica mediambiental, ha volgut treballar amb l’alumnat per a sensibilitzar-lo en 

la importància de la cura i conservació de l’entorn més proper. És per això que des de fa uns 

quants cursos  es desenvolupen diferents activitats en aquest àmbit com el treball de 

síntesi a 3r d’ESO en relació a temes d’escola verda, alguns temes desenvolupats durant la 

Setmana de la Ciència, el projecte que s’ha començat amb el reciclatge de paper per part de 

tots els alumnes d’ESO, el projecte de l’hort escolar amb els alumnes del Projecte singular 

de 4t d’ESO, etc.. Aquestes activitats les podem emmarcar dintre del projecte Euronet 

50/50.  

Objectius del projecte: 

 Constatar que podem oferir quelcom que sabem als altres. 

 Aprendre de l’entorn. 

 Oferir un Servei a la comunitat . 

 Millorar l’autoestima d’alguns nois i noies. 

 Projecte de Biabanca ètica. El club d'emprenedors de l'Institut Miquel Biada de 

Mataró parteix d'una iniciativa amb l'objectiu d'establir unes bases per a 

l'aprenentatge de les finances ètiques, contribuint alhora a la millora continua i la 

transformació social. Es tracta de la formació del "Club d'emprenedoria Biada" des del 
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qual es decideix crear, per a aquest projecte de promoció de les finances ètiques, un 

banc anomenat Biabanca Ètica. L'objectiu és oferir un servei d'assessorament financer, 

des del punt de vista ètic, als alumnes del nostre centre que cursen una matèria 

transversal als cicles formatius (Empresa i iniciativa emprenedora) i que han portat a 

terme el seu pla d'empresa. Aquest assessorament ha estat ofert per part dels 

alumnes de tercer d'ESO i 2n curs de cicle mig de gestió administrativa. Per tant ha 

estat un treball transversal i coordinat d'alumnes de tercer d'ESO i de Cicles Mitjos, 

amb el suport i promoció d'una entitat de banca ètica, que ha estat Oikocrèdit de 

Catalunya. 

L'objectiu global és donar a conèixer, dins l'àmbit de l'educació financera, una via 

alternativa de finançament i d'inversió basada en uns criteris ètics per als seus 

projectes, gràcies als quals contribueixin a aconseguir un desenvolupament sostenible 

i una millora dins la societat en la que viuen. 

9. Activitats de treball cooperatiu 

Des de fa anys una part del professorat utilitza alguns dels principis i de les tècniques 
pròpies del treball cooperatiu, com una eina més d’aprenentatge en diferents nivells 
educatius. Les eines del treball en equip  de forma col·laborativa i cooperativa són una  
forma de gestionar l’aula per poder desenvolupar treball en grup, de forma inclusiva i 
responsable i avaluar-ne després els resultats.  

Com a centre pretenem introduir de forma més global l’ús de les tècniques del treball 
cooperatiu com una eina habitual, organitzada i compartida per tot l’equip docent. 

El curs 2015-16 es va realitzar un curs intern al centre amb l’objectiu de aprofundir en 
la utilització d’aquesta eina. 

 

F. Treball dels equips docents 

L’actuació de l’equip docent és clau. En el cas dels equips docents d’ESO es reuneixen cada 15 

dies. Hi ha reunions específiques de grup classe i reunions generals de nivell durant tot el curs. 

Les seves tasques principals en la millora de la convivència seran les següents: 
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 Una gestió conjunta de l’aula en col·laboració directa amb el tutor amb l’objectiu de 

pactar determinades accions consensuades davant de determinades actituds, fets i 

metodologies. 

 Bona coordinació a nivell curricular que permeti consensuar treballs en grup, treballs 

cooperatius i treballs transversals entre les diferents àrees. 

 Bona coordinació que permeti desenvolupar activitats transversals conjuntament amb 

la tutoria que ajudin a la dinàmica del grup classe. 

 Bona coordinació en la transmissió i coneixement de l’alumnat i en el seu tractament 

individual dintre de les diferents àrees. 

G. Treball del personal administratiu i serveis (PAS) 
 
El personal d’administració i serveis (PAS), com a responsable del 

funcionament estructural i administratiu del centre i en l’exercici de les seves 

competències, hauria de conèixer les idees educatives del centre i col·laborar 

en la tasca educativa perquè tracta regularment amb els altres membres de la 

comunitat educativa. 

Implicació en la necessitat de control d’aspectes organitzatius: control 

de la porta, atenció a telefonades, bona atenció als usuaris, comunicació 

fluïda amb pares i mares, professorat i equip directiu. Discreció en les seves 

intervencions.
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6. Pla d’acció al centre 
OBJECTIU 

GENERAL 

 Elaborar un projecte global amb la participació de tota la comunitat educativa per tal de gestionar i orientar 

les actuacions i els processos 

Objectius específics Pla d’acció/Tasca a 

realitzar 

Responsable Recursos Temporalització Indicadors 

 

 

 

 

Potenciar la participació, 

la representativitat i la 

coresponsabilitat de tots 

els agents de la comunitat 

educativa en la vida del 

centre. 

-Utilització de la web del centre 

com a eina d’informació sobre 

les diferents activitats 

desenvolupades al centre. 

Equip directiu -Web del centre. 

 

Ja s’està portant a terme. -Presentació de noticies sobre activitats 
realitzades en els diferents nivells educatius 
(KPI≥3 noticies per nivell educatiu i curs 
escolar) 

-Utilització de la revista del 

centre com a espai de 

participació de la comunitat 

educativa. 

Equip directiu i 

responsable 

revista 

-Revista del centre. 

 

Ja s’està portant a terme. -Presentació de noticies sobre activitats 
realitzades en els diferents nivells educatius 
(KPI≥3 noticies per nivell educatiu i curs 
escolar) 

-Desenvolupar activitats des de 

les tutories per a potenciar el 

paper del delegat/da de grup 

classe. 

Coordinació 

pedagògica i 

coordinació de 

nivell 

-Pla d’acció tutorial (PAT) Planificació durant el curs 
2016-17 

-Incloure activitats en el PAT dels diferents 
nivells educatius.(KPI≥1 activitat en 
cadascun dels  nivells educatius del centre) 

-Presentació de les memòries  de 
coordinació d’ESO i Batxillerat. 

-Reunions periòdiques amb els 

delegats de nivell i de centre. 

Equip directiu -Actes de les reunions Ja s’està portant a terme - Presentació de les actes 
corresponents.(KPI≥2 reunions durant el 
curs) 
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-Xerrades amb les famílies 

sobre la convivència. 

Equip directiu i 

AMPA 

-Memòria AMPA anual Ja s’està portant a terme -Concreció Memòria de l’AMPA anual. 

-Activitats a les tutories de 

nivell per a potenciar la BAE i 

activitats dels alumnes 

responsables durant el curs. 

Coordinació 

pedagògica i 

coordinació de 

nivell 

-Pla d’acció tutorial (PAT) Ja s’està portant a terme -Incloure activitats en el PAT dels diferents 
nivells educatius. (KPI≥1 activitat en 
cadascun dels nivells educatius) 

-Reunions periòdiques amb els 

responsables de la BAE i l’equip 

directiu. 

Coordinació 

pedagògica 

-Actes de les reunions Ja s’està portant a terme - Presentació de les actes 
corresponents.(KPI≥3 reunions durant el 
curs) 

-Col·laboració amb l’AMPA 

sobre activitats del centre. 

Equip directiu Memòria AMPA anual Ja s’està portant a terme -Concreció Memòria de l’AMPA anual. 

Desenvolupament del 

programa de Tutoria entre 

iguals (TEI) 

Coordinador 

TEI  

professorat 

Programa TEI Es començarà el curs 2016-
17. 

-Concreció Memòria del programa 

-Avaluació dels alumnes i professorat 
implicat curs escolar (KPI≥valor de 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Publicitar la documentació de 

centre (PEC, PCC, NOFC, Pla 

d’acció tutorial, etc.) a la 

comunitat educativa. 

 

Equip directiu -Documents estratègics de 

centre. 

 

Ja s’està portant a terme -Presentació al professorat dels canvis 
realitzats en els diferents documents 
estratègics al claustre de Nadal. Concreció 
acte de claustre. 

-Disposar dels documents estratègics 
visibles per a la comunitat educativa al 
programa de gestió  i a la  web del centre. 

-Transmissió efectiva i regular Equip directiu -Actes de les reunions de Consell Pendent  - Disposar de les actes de les reunions 
indicades visibles per al professorat  al 
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Afavorir la comunicació 

en el centre educatiu. 

dels acords que es prenen en 

diferents instàncies del centre 

educatiu: consell escolar, 

claustre, reunions de delegats, 

reunions BAE, coordinacions, 

etc, mitjançant actes 

publicitades d’aquests. 

escolar, Claustre, reunions de 

delegats, reunions BAE, 

coordinadors de nivell. 

programa de gestió del centre.(KPI≥2 anys) 

-Utilització d’eines 

comunicatives entre els 

diferents sectors de la 

comunitat educativa: revista, 

web, correu electrònic, 

plataforma de gestió, bústia de 

suggeriments, etc. 

Comunitat 

educativa 

-Pla d’acció tutorial 

-Web del centre 

-Plataforma de gestió del centre 

Ja s’està portant a terme -Disponibilitat d’un correu electrònic 
corporatiu per al professorat. Els alumnes, 
AMPA i BAE. 

-Incloure activitats al PAT sobre la revista 
del centre. (KPI≥1 activitat a cadascun dels 
nivells educatius) 

Ja s’està portant a terme.  

Cada curs s’incorpora des 
de l’equip directiu una 
tasca més obligatòria a 
realitzar mitjançant la 
plataforma de gestió del 
centre per part del 
professorat. 

-Utilització de la plataforma de gestió del 

centre amb l’obligatorietat de determinades 

tasques per part del professorat del centre 

indicades des de l’equip directiu a 

començament de curs. -Programacions de 

les diferents àrees curriculars del centre. 

Concreció acte Claustre inici de curs. 
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-Comunicació directa i regular 

amb les famílies a través de les 

tutories i les eines 

comunicatives existents amb 

informació i participació de les 

activitats del centre. 

Coordinació 

pedagògica i 

tutors 

-Eines de comunicació del 

centre. 

 

Ja s’està portant a terme. -Recull de les entrevistes i xerrades 
telefòniques portades a terme pels tutors 
dels diferents nivells educatius del centre 
durant el curs dintre del programa de gestió 
del centre (KPI≥1entrevista i/o trucada per 
família i per grup classe a l’ESO) 
-Recull de signatures de les famílies 
assistents a les diferents reunions de pares. 
 
-Recull de signatures de les famílies 
assistents a les activitats plantejades per a 
elles. 

 

 

 

 

 

 

Potenciar una gestió dels 

recursos, (humans, 

temps, espais..) orientada 

a facilitar la convivència i 

el bon clima del centre 

-Elaboració d’uns criteris alhora 

d’organitzar els grups classe, els 

espais, la distribució del 

professorat i la jornada escolar 

en els diferents documents de 

centre. 

Equip directiu -Horari escolar. 

-Document amb els equips 

docents dels diferents nivells 

eductius. 

-Documents estratègics del 

centre 

Ja està elaborat -Recull dels criteris que s’estableixen a 
l’hora d’organitzar els espais, els horaris del 
professorat i el temps escolar en els 
documents estratègics del centre. 
 

-Disposar d’espais de relació 

per als diferents col·lectius del 

centre: patis, bar, sala de 

professors, espais de 

departaments, biblioteca. 

Equip directiu -Espais del centre. 

 

El centre ja disposa 
d’aquests espais. 

-Existència d’espais de relació informal per 
als diferents col·lectius del centre. 
 

-Clarificar els rols i 

responsabilitats dels diferents 

agents de la comunitat 

Equip directiu -Programa de convivència del 

centre. 

-Web del centre 

Pendent  -Especificació dels rols i responsabilitats 
dels diferents agents de la comunitat 
educativa en matèria de convivència en el 
document actual. 
-Publicitar el document en la web i en la 
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educativa en matèria de 

convivència en el document 

propi i en els diferents espais 

d’informació. 

 

-Pla d’acció tutorial plataforma de gestió. 
-Publicitar el document en les reunions de 
pares. 
-Publicitar el document en les tutories dels 
diferents nivells educatius. 

-Planificar activitats als patis  Coordinador 

d’activitats 

-memòria final d’activitats Pendent -Memòria final de curs d’acvtivitats 
-Valoració dels alumnes i professors final de 
curs. (KPI≥2anys) 

Incrementar la formació 

de la comunitat educativa 

en relació a la convivència 

-Promoure formació sobre 

matèria de convivència al 

professorat. 

-Creació de la Comissió de 

convivència. 

Equip directiu 

Equip de la 

comissió de 

convivència 

-Pla de formació del centre. Ja s’està treballant -Relació d’accions formatives en matèria de 
convivència per al professorat. Concreció 
Pla de formació del centre. 
 

Promoure la projecció 

positiva del centre 

-Potenciar la pàgina web del 

centre. 

-Potenciar la revista informativa 

del centre. 

-Potenciar les xerrades amb les 

famílies. 

-Potenciar a les empreses 

col·laborades. 

 

 

Equip directiu -Revista del centre. 

-Web del centre. 

Ja s’està treballant - Concreció Memòria de l’AMPA anual. 
-Concreció Revista i web del centre 
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OBJECTIU 

GENERAL 

 
Potenciar l’equitat educativa i el respecte a la diversitat. 

Objectius específics Pla d’acció Responsable Recursos Temporalització Indicadors 

 

Garantir la incorporació òptima 

dels nous membres de la 

comunitat educativa en la cultura 

del centre 

-Elaboració d’un document amb les 

estratègies didàctiques i les actuacions 

específiques en el procés d’acollida de 

l’alumnat i professorat nouvingut que 

determina el Pla d’acollida del centre. 

-Equip directiu 

 

-Pla d’acollida 

del centre. 

 

Ja es disposa del document -Concreció Pla d’acollida del centre 
 

-Implantació del programa de Tutoria 

entre iguals (TEI) 

-Coordinador 

TEI 

-Professorat 

-programa TEI Es començarà el curs 2016-
17 
 

-Concreció Memòria final del programa 
-Recull de les valoracions dels alumnes i 
professorat (PKI≥mitjana 6) 

-Realització d’activitats de tutoria a tots 

els nivells educatius que faciliten 

l’acollida del nou alumnat. 

-Coordinació de 

nivell 

-Tutors de grup 

-Pla d’acció 

tutorial 

Ja s’està treballant -Relació d’activitats en el PAT per a 
l’acollida del nou alumnat.(KPI≥1durant el 
curs) 
-Grau de satisfacció de l’acollida dels atesos 
(KPI≥7) 

 

 

 

 

Promoure una cultura de centre 

inclusiva que respecti i valori les 

diferències i promogui la igualtat 

-Realització d’activitats de tutoria 

vinculades a la inclusió, la convivència 

positiva, el llenguatge inclusiu, 

coeducació, etc. 

 

-Tutors de grup 

 

-Pla d’acció 

tutorial. 

 

 -Relació de materials de suport a la 
diversitat a l’ESO en cadascuna de les àrees. 
(KPI≥2 activitats durant el curs) 
 

-Atencions individualitzades per part de 

les tutories i des del departament 

-Tutors 

-Cap 

-Plataforma de 
gestió clickedu 
-Memòria del 

Ja s’està portant a terme -Pla d’acció tutorial 
-Memòria del departament d’Orientació 
(KPI≥5 alumnes amb atenció 
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d’Orientació. 

 

departament 

d’Orientació 

departament 
d’Orientació. 
-Pla d’acció 
tutorial 

individualitzada entre 1r i 2n d’ESO durant 
el curs) 

-Activitats transversals desenvolupades 

durant la setmana del Dia de la no 

violència. 

 

 Pla d’acció 

tutorial 

Memòria 

departament 

de Ciències 

Socials 

Ja s’està portant a terme -Activitats transversals desenvolupades 
durant la setmana del DENIP (KPI≥1 per 
nivell d’ESO). 

-Activitats de treball en grup, treball 

cooperatiu, i projectes d’aprenentatge i 

servei des de les diferents àrees. 

 -

Programacions 

de les 

diferents àrees 

curriculars. 

Ja s’està portant a terme - Relació de metodologies inclusives per 
atendre la diversitat: treball cooperatiu, 
treball en grup, treball per projectes en les 
programacions d’àrea (KPI≥1 activitat per 
àrea i nivell d’ESO) 

Establir normes de consens que 

potenciïn i permetin la diversitat, 

sempre que no s’atempti contra els 

drets fonamentals de les persones i 

els principis de l’organització 

escolar 

-Concreció en les Normes 

d’Organització i Funcionament de 

Centre dels principis de la diversitat i 

els límits de la tolerància en el marc 

dels drets fonamentals de les persones. 

 

Equip directiu -NOFC. 

 

Ja estan concretades en les 
NOFC 

-Concreció en les NOFC dels principis de la 
diversitat i els límits de la tolerància en el 
marc dels drets fonamentals de les 
persones. 
 

-Inclusió en les agendes escolars dels 

fonaments de la convivència escolar del 

Equip directiu -Agendes 

escolars. 

Ja estan concretades en les 
agendes escolars. 

- Concreció de les normes de convivència a 
les agendes escolars. 
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centre. 

 

 

 

Establir accions a favor de les 

diferents cultures presents al 

centre 

-Activitats de tutoria que ajudin al 

coneixement, el respecte i la valoració 

de la cultura de tot l’alumnat. 

 

-Tutors de grup 

 

-Pla d’acció 

tutorial d’ESO 

 

Ja s’està portant a terme -Relació d’activitats que ajuden al 
coneixement, el respecte i la valoració de la 
cultura de tot l’alumnat en el PAT.(KPI≥1 
activitat per nivell educatiu d’ESO  i per 
curs) 
 

-Activitats durant el curs que facilitin la 

participació de l’alumnat alhora de 

difondre les diferents cultures presents 

al centre. 

 -Pla d’acció 

tutorial d’ESO 

 

Ja s’està portant a terme -Relació d’activitats en el PAT. (KPI≥1 
activitat per nivell educatiu d’ESO i per curs) 

-Facilitar la presència de mediadors 

culturals al centre, amb l’ajuda de 

l’ajuntament, per a la comunicació amb 

les famílies de diferents cultures. 

-Responsable 

ajuntament 

 Ja s’està portant a terme -Relació de mediacions culturals realitzades 
durant el curs.(KPI≥3 durant el curs) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Garantir l’escolarització de tothom 

i la reincorporació de l’alumnat 

-Seguiment per part del professorat de 

l’assistència al centre. 

 

-Tutors de grup 

-Professorat 

 

-Plataforma de 

gestió 

 

Ja s’està portant a terme -Registre de les absències (justificades i no 
justificades) pel programa de gestió  

-Seguiment durant la primera hora del 

matí dels alumnes d’ESO i trucades a 

les famílies en els casos de falta 

d’assistència. 

 

-Tècnica 

integradora 

social del centre 

-Tutors 

NOFC Ja s’està portant a terme - Concreció al registre de les absències 
(justificades i no justificades) pel programa 
de gestió del centre. 

-Comunicació a les famílies a través de -Tutors -plataforma de Ja s’està treballant Concreció: Actuacions d’acollida per a 
l’alumnat que s’incorpora al centre després 
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absentista la plataforma de gestió i les tutories de 

les faltes d’assistència dels seus fills/es. 

 

gestió del 

centre 

d’un període d’absentisme.(NOFC) 

-Desenvolupament d’un Protocol 

d’absentisme. 

Equip directiu -Protocol 

d’absentisme. 

Ja s’està treballant Concreció Protocol d’absentisme (NOFC) 

-Estudis valoratius de l’assistència i 

informació al claustre de professors. 

Equip directiu 

Tutors 

-recull de les 

dades 

d’absentisme 

Ja s’està treballant -Recull d’absentisme i publicitació al 
claustre. Concreció a l’acte Claustre 

 

 

 

 

Garantir la inclusió de les famílies i 

l’entorn 

-Reunions d’inici de curs amb les 

famílies dels diferents nivells educatius. 

 

Equip directiu 

Tutors de grup 

-Quadernets 
informatius 
per a les 
famílies. 
 

Ja s’està treballant -Concreció en el recull de signatures de les 
famílies que assisteixen. 
-Concreció Quadernets informatius per a les 
famílies 

-Reunió de final de curs per a les 

famílies dels alumnes de 4t d’ESO per 

informar de les possibles vies 

educatives posteriors. 

Equip directiu 

Tutors de grup 

-Quadernets 
informatius 
per a les 
famílies. 
 

Ja s’està treballant -Concreció en el recull de signatures de les 
famílies que assisteixen. 
-Concreció Quadernets informatius per a les 
famílies 

-Reunions periòdiques dels tutors amb 

les famílies dels alumnes del seu grup 

classe. 

 

 

 

 Seguiment de 
l’acció tutorial 
(plataforma de 
gestió). 
 

Ja s’està treballant .Concreció en el recull del seguiment de 
tutoria a través de la plataforma de gestió 
del centre. 



 

Codi :  
PCV-DE17 

Elaboració: 
Coordinació pedagògica 

Revisió: 
Coordinació 
Qualitat 

Aprovació: 
Director 

 
Versió: 0 

Nom document: 
Projecte de convivència 

Pàgina 42 de 55 
Data aprovació 
Setembre 2016 

Una vegada imprès el document pot quedar obsolet 

 

OBJECTIU GENERAL Ajudar l'alumnat a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món 

Objectius específics Pla d’acció Responsable Recursos Temporalització Indicadors 

 

 

 

Potenciar les competències 

personals relacionades amb 

aprendre a pensar, a gestionar les 

emocions i a assumir valors. 

 

-Activitats des de les tutories sobre el 

desenvolupament de l’autonomia i la 

seguretat emocional de l’alumne. 

 

-Tutors de grup 

 

-Pla d’acció 
tutorial. 
 

Ja s’està portant a terme -Concreció d’activitats que promoguin el 
creixement personal en el marc del 
PAT.(KPI≥1 activitat per nivell d’ESO durant 
el curs) 
 

-Activitats des de les diferents àrees 

per desenvolupar la construcció sobre 

aprendre a pensar, raonar i prendre 

decisions. 

 

-Caps de 

departament 

ESO 

-
Programacions 
de les 
diferents àrees 
curriculars 
d’ESO 

Ja s’està portant a terme -Concreció de continguts relacionats amb la 
competència social a les diferents àrees 
curriculars. (KPI≥1 contingut en cada àrea 
dels diferents nivells d’ESO) 
 

-Concreció de continguts d’educació en 

valors a les diferents àrees curriculars. 

-Caps de 

departament 

ESO 

-
Programacions 
de les 
diferents àrees 
curriculars 
d’ESO 

Ja s’està portant a terme -Concreció de continguts d’educació en 
valors a les diferents àrees curriculars. 
(KPI≥1 contingut en cada àrea dels diferents 
nivells d’ESO) 
 

 

 

 

 

Potenciar la competència en 

comunicació lingüística de 

Concreció del treball transversal de la 

competència comunicativa. 

 

Equips docents 

d’ESO 

Projecte 

curricular de 

centre (acords 

equips 

docents) 

 

Ja està concretat i acordat -Concreció del treball transversal en la 
competència comunicativa.(PCC ESO) 
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l’alumnat adequant-la als diferents 

contextos socials i culturals. 

Activitats de tutoria que permeten 

l’argumentació, l’expressió de 

pensaments, emocions i vivències, el 

diàleg, etc. 

 

 Pla d’acció 

tutorial 

 

Ja s’està treballant -Programació d’activitats en el PAT que 
permetin argumentar opinions, expressar 
pensaments, emocions i vivències, 
interactuar i dialogar amb persones d’altres 
cultures, etc. (KPI≥1 activitat per nivell 
d’ESO durant el curs ) 

Activitats extraescolar que afavoreixen 

la interacció entre iguals. 

Coordinador 

d’activitats 

Activitats 

extraescolars 

Es començarà a treballar a 
partir del curs 2016-17 
 

-Concreció memòria de la coordinació 
d’activitats. 
-Valoració enquestes alumnes i professors 
(KPI≥ mitjana 6) 

OBJECTIU GENERAL Promoure la implicació i el compromís de tots els agents educatius en la millora de la convivència en el 
centre i l'entorn 

Objectius específics Pla d’acció Responsables Recursos Temporalització Indicadors 

 

 

 

 

Sensibilitzar la comunitat educativa 

perquè adquireixi l’hàbit del diàleg 

i posi en pràctica la mediació. 

 

-Ús de la mediació i del diàleg a l’aula. 

 -Participació dels alumnes en el procés 

de mediació 

-Professorat 

-Tutors de grup  

-Projecte de 

mediació 

 

Ja s’està portant a terme -Activitats de sensibilització sobre l’ús de a 
mediació com a eina fonamental davant de 
qualsevol conflicte, realitzades durant el 
curs. Registre al PAT (KPI≥1 activitat per 
nivell i curs d’ESO) 
-Nombre d’alumnes que han utilitzat el 
servei per resoldre un conflicte.(KPI≥4 curs 
escolar) 

-Promoure amb els alumnes a les 

tutories plantejar les normes de 

convivència consensuades que s’han de 

complir de manera fonamental. 

-Tutors de grup -Pla d’acció 

tutorial 

Ja s’està portant a terme -Activitats sobre les normes de convivència. 
Registre al PAT (KPI≥1 activitat per nivell i 
curs d’ESO) 
 

-Presentació del grup de mediadors a la 

resta de la comunitat educativa. 

-Responsable 

mediació 

-Pla d’acció 

tutorial 

Ja s’està portant a terme -Concreció activitat de presentació de 
l’equip  de mediació durant el curs escolar 
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Organitzar el servei de mediació al 

centre amb la participació dels 

diferents membres de la comunitat 

educativa. 

-Aplicació del projecte de mediació de 

centre. 

 

-Equip directiu -Projecte de 

mediació 

Ja s’està portant a terme -Nombre d’alumnes que participen  en el 
servei de mediació per part dels alumnes. 
(KPI≥15alumnes curs escolar) 

-Projecte de la sanció comunitària com 

alternativa a altres sancions 

disciplinàries per als alumnes. 

- Equip directiu 

-Tutors 

-NOFC Ja s’està portant a terme -Nombre d’alumnes que han participat del 
projecte. (KPI≥3 alumnes curs escolar) 

OBJECTIU GENERAL Garantir una aplicació ferma i flexible de les normes 

Objectius específics Pla d’acció Responsable Recursos Temporalització Indicadors 

Potenciar la gestió participativa de 

la norma amb la implicació de la 

comunitat educativa en la seva 

elaboració 

-Activitats orientades a motivar i 

incorporar a l’alumnat en la 

participació, confecció i gestió de les 

normes de convivència. 

-Tutors de grup -Pla d’acció 

tutorial 

 -Concreció al PAT d’activitats orientades a 
motivar i incorporar l’alumnat en la 
participació, confecció i gestió de les 
normes.(KPI≥1 activitat curs escolar) 

 

 

 

Garantir la difusió, l’explicació i 

l’aplicació de la norma 

-Concreció de les funcions previstes en 

matèria de convivència  en el NOFC. 

 

-Equip directiu 

 

-NOFC 

 

Pendent  -Concreció en les NOFC de les funcions 
previstes en matèria de convivència. 

-Incloure les normes de convivència a 

les agendes escolars. 

 

-Equip directiu -Agendes 

escolars 

 

Ja estan incorporades -Concreció de les normes de convivència a 
les agendes escolars 

-Difondre amb les eines de comunicació 

del centre la normativa. 

-Equip directiu -Eines de 

comunicació 

del centre 

Pendent  -Difusió de les normes de convivència a la 
web del centre. 
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Garantir l’assistència real a classe 

de tot l’alumnat 

-Utilització de la plataforma de gestió 

del centre en el recull de l’assistència 

dels alumnes per tot el professorat amb 

accés a les famílies i alumnes. 

 

-Professorat 

-Tutors de grup 

 

-Plataforma de 

gestió 

-Protocol 

d’absentisme 

Ja s’està portant a terme -Existència d’un  protocol de recull de 
l’assistència diària de l’alumne i registre 
setmanal per tal de permetre la intervenció 
immediata en els casos d’absentisme. 
Concreció plataforma de gestió del centre. 
 

-Recollida de les dades quantitatives i 

qualitatives dels seguiment 

d’assistència de l’alumnat. 

 

-Tutors de grup -Plataforma de 

gestió 

Ja s’està portant a terme -Concreció en les dades quantitatives de 
seguiment individualitzar de l’alumnat 
recollides pels tutors mitjançant la 
plataforma de gestió. 
 

-Ús del protocol d’absentisme del 

centre. 

-Tutors de grup 

-Tècnica 

integradora 

social (TIS) 

-Plataforma de 

gestió 

Ja s’està portant a terme -Relació de protocols d’absentisme iniciats 
durant el curs. Concreció Memòria TIS. 

 

 

Elaborar protocols de seguretat 

amb coordinació amb altres 

professionals (seguretat pública i 

serveis socials del territori). 

 

-Reunions periòdiques amb l’EAP  

 

-Equip directiu 

-EAP 

-Cap 

departament 

Orientació 

-Memòria de 

l’EAP 

-Memòria del 
departament 
d’orientació 
 

Ja s’està portant a terme -Concreció de les reunions periòdiques amb 
l’EAP (KPI≥8 reunions durant el curs escolar) 

-Reunions periòdiques amb els 

responsables de Serveis Socials 

 

-Equip directiu 

-Responsables 

Serveis Socials 

-Cap 

-Memòria del 
departament 
d’orientació 
-Memòria de 

la TIS 

Ja s’està portant a terme Concreció de les reunions periòdiques amb 
l’EAP (KPI≥2 reunions durant el curs escolar) 
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departament 

Orientació 

Tasques definides per a  la tècnica 

d’intervenció social (TIS) 

-Equip directiu 

-TIS 

-Memòria TIS 

-Memòria 

departament 

Orientació 

Ja s’està portant a terme Memòria TIS final de curs 

OBJECTIU GENERAL Fomentar la cultura de mediació com a eina bàsica en la gestió del conflicte 

Objectius específics Pla d’acció Responsable Recursos Temporització Indicadors 

 

 

Desenvolupar les competències 

personals i socials mitjançant 

l’educació en la participació i la 

ciutadania  

-Implicació del desenvolupament de les 

competències personal i social des de 

cadascuna de les àrees curriculars. 

 

-Caps de 
departament 

-

Programacions 

de les 

diferents àrees 

curriculars 

Ja s’està treballant -Concreció del desenvolupament de la 
competència social en les programacions de 
les diferents àrees curriculars. (KPI≥1 
contingut en cada àrea dels diferents nivells 
d’ESO) 
 

-Incloure dintre del currículum els 

projectes d’aprenentatge i servei. 

-Professorat -

Programacions 

de les 

diferents àrees 

curriculars 

 

Pendent -Concreció en la relació de projectes 
d’aprenentatge i servei realitzats durant el 
curs. (KPI≥ 3 durant el curs). 

Desenvolupar un projecte de 

mediació en el qual participin 

diferents membres de la comunitat 

-Implantació del projecte de mediació 

com un projecte de centre. 

 

-Equip directiu -Projecte de 

mediació 

Ja està implantat -Concreció en les valoracions de les 
enquestes als diferents nivells educatius 
sobre l’ús de l’eina. 
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educativa  

Potenciar el projecte de mediació a 

la resta de la comunitat educativa 

-Presentació del projecte per part de 

l’alumnat implicat a la resta de la 

comunitat educativa. 

-Ampliació del projecte en l’àmbit dels 

espais d’esbarjo dels alumnes com a 

mediadors al pati. 

-Professorat  -Projecte de 

mediació 

Ja s’està treballant -Concreció en el % de la utilització de la 
mediació com a eina davant dels conflictes 
en les enquestes als diferents nivells 
educatius. (KPI≥60% que utilitzen l’eina) 

OBJECTIU GENERAL Contribuir a 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 

Objectius específics Pla d’acció Responsable Recursos Temporització Indicadors 

 

 

Aconseguir un clima de centre que 

promogui les relacions 

harmòniques entre tota la 

comunitat educativa i la capacitat 

de tots els actors per a resoldre els 

conflictes que sorgeixin de manera 

no violenta. 

-Desenvolupament de projectes 

d’aprenentatge i servei que impliqui a 

entitats i centres de l’entorn del centre. 

 

 

-Caps de 
departament 
-Equip directiu 

-

Programacions 

de les 

diferents àrees 

curriculars 

Pendent  -Concreció en els projectes d’aprenentatge i 
servei realitzats i el nombre d’alumnes 
implicats. (KPI≥3 projectes curs escolar) 
 

-Fomentar el treball cooperatiu dintre 

de les diferents àrees curriculars. 

 

-Comissió 
pedagògica 
-Equip directiu 

-Memòria de 

la Comissió 

d’innovació 

pedagògica 

- Actes de la 

Comissió 

pedagògica 

Pendent  -Concreció de l’ús del treball cooperatiu des 
de les diferents àrees curriculars. 
-Treball des la Comissió d’innovació 
pedagògica. Memòria i actes. 
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-Facilitar la formació del professorat en 

projectes cooperatius. 

 

-Equip directiu 
-Professorat 

Pla de 

formació de 

centre 

Ja s’està treballant -Concreció en el Pla de formació de centre. 
Registre de signatures. 

Participar en iniciatives i projectes 

compromesos en la cultura per a la 

pau. 

-Participació i col·laboració amb 

entitats que fomenten la cultura de pau 

i els drets humans. 

-Equip directiu -Pla d’acció 

tutorial 

-Projecte 

curricular de 

centre 

Ja s’està treballant -Concreció en el PAT  de col·laboració amb 
entitats que fomenten la cultura de Pau i els 
drets humans. (KPi≥1 curs escolar) 

Formar les persones per a què 

siguin capaces d'informar-se, 

entendre analitzar críticament 

situacions de conflicte social, de 

violència i de pau. 

-Activitats destinades a introduir 

coneixements sobre la Pau, els drets 

humans i la comprensió del món a 

l’àrea d’educació en valors ètics i a 

tutoria.  

-Tutors de grup 

-Cap de 
departament 
implicat 

-Pla d’acció 

tutorial 

-Programació 

àrea educació 

en valors ètics 

-Memòria 

anual 

departament 

de Ciències 

Socials 

 

Ja s’està treballant -Concreció en les activitats lligades al dia de 
la No violència.(KPI≥1 activitat per nivell 
ESO i curs escolar) 
-Concreció en el PAT d’activitats vinculades  
a introduir coneixements sobre la Pau i els 
drets humans. 
-Concreció a les programacions de l’àrea 
d’educació en valors ètics sobre la 
comprensió del món i coneixements sobre 
la Pau i els drets humans. 
-Concreció a la memòria anual del 
departament de Ciències Socials  

Acceptar la pluralitat social, 

cultural, ètnica i ideològica dels 

nostres alumnes, com a reflex de la 

 

-Activitats destinades a poder debatre 

-Tutors de grup 

-Cap de 

-Pla d’acció 

tutorial 

-Programació 

Ja s’està treballant -Concreció en el PAT d’activitats vinculades  
a debatre sobre aquests temes. 
-Concreció a les programacions de l’àrea 
d’educació en valors ètics . 
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pluralitat de la nostra societat sobre aquests temes dintre de l’àrea 

d’educació en valors ètics i a tutoria. 

departament 

implicat 

àrea educació 
en valors ètics 

Ésser i mostrar-se obert a la 

incorporació de noves realitats 

socials, conseqüents a l’accelerat 

dinamisme dels temps actuals 

Reconèixer el conflicte com a 

inherent a tot tipus de relació 

humana 

 

-Activitats destinades a poder debatre 

sobre aquests temes dintre de l’àrea 

d’educació en valors ètics i a tutoria. 

-Desenvolupament del projecte de 

mediació del centre. 

-Activitats destinades a desenvolupar la 

competència social des de les diferents 

àrees curriculars. 

 
 
-Tutors de grup. 
 
-Cap de 
departament 
implicat. 

 

 

-Pla d’acció 

tutorial. 

-

Programacions 

de les 

diferents àrees 

curriculars del 

centre. 

-Projecte de 

mediació de 

centre. 

Ja s’està treballant  
-Concreció en el PAT d’activitats vinculades  
a debatre sobre aquests temes. 
 
-Concreció a les programacions de les 
diferents àrees curriculars del 
desenvolupament de la competència social. 
 
-Concreció en el Projecte de mediació de 
centre 

Conscienciar-se del valor positiu 

del conflicte sempre que, 

reconduït, serveixi per adonar-se 

de les pròpies mancances i s’utilitzi 

com a eina de creixement personal 

 

Confiar en la mediació com a recurs 

òptim en la reconducció de 

conflictes, com a previ per a poder 

transmetre aquesta confiança als 

alumnes que voluntàriament 

s’ofereixen a entrar en el procés 
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Aprendre a gestionar els conflictes 

positivament 

Potenciar en els nostres alumnes 

les habilitats necessàries per 

gestionar els seus propis conflictes 

Incloure la mediació com a eina 

habitual de resolució de conflictes 

en el nostre NORFC 

-Introducció en el NOFC del projecte de 

mediació escolar com a eina de 

resolució de conflictes. 

-Equip directiu. -NOFC. Pendent  -Concreció de la inclusió a les NOFC del 

projecte de mediació escolar de centre. 

Reduir l’aplicació de sancions i 

expedients disciplinaris, 

substituint-los per mesures 

correctores conseqüents a abordar 

els greuges i consensuar 

bilateralment les solucions 

-Projecte de sanció comunitària com 

alternativa a d’altres sancions 

disciplinàries. 

-Equip directiu -Projecte de 

mediació 

Ja s’està treballant -Concreció del protocol de sanció 

comunitària com a eina alternativa a altres 

sancions disciplinaries. 

-Nombre d’alumnes que han participat del 

projecte. (KPI≥3 alumnes curs escolar) 
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-Ensenyar als alumnes a ser 

capaços d’incrementar el seu auto 

control en situacions difícils, i a 

aplicar el diàleg abans de qualsevol 

mesura de violència 

-Promoure en la nostra comunitat 

educativa valors en pro de la bona 

convivència, com la solidaritat, la 

tolerància, L’acceptació de la 

diferencia i la cultura de la pau 

-Incrementar en el nostre centre 

un clima de benestar, on tothom 

s’hi senti acceptat, i on les 

capacitats emocionals dels nostres 

alumnes puguin desenvolupar-se 

en total la seva plenitud 

 

 

-Activitats destinades a poder debatre 

sobre aquests temes dintre de l’àrea 

d’educació en valors ètics i a tutoria. 

 

 
-Cap de 
departament 
implicat. 
-Tutor de grups 
 

 
-Programació 
àrea educació 
en valors ètics. 
 

 

Pendent 

-Concreció a les programacions de l’àrea 

d’educació en valors ètics del 

desenvolupament de la competència social. 

(KPI≥2 anys) 

--Concreció en el PAT d’activitats vinculades  
a debatre sobre aquests temes. 
 

-Desenvolupament del projecte de 

mediació del centre. 

 

-Equip directiu 
-Tutors de grups 

-projecte de 
mediació 

Ja s’està treballant -Concreció del Projecte de mediació 

-Nombre d’alumnes que han participat del 

projecte. (KPI≥3 alumnes curs escolar) 

 

-Activitats destinades a desenvolupar la 

competència social des de les diferents 

àrees curriculars. 

 

- Caps de 
departament 

-

Programacions 

de les 

diferents àrees 

curriculars del 

centre. 

Pendent -Concreció a les programacions de les 

diferents àrees curriculars del 

desenvolupament de la competència social. 

(KPI≥2 anys) 

Implicar a les famílies dels nostres -Xerrades amb les famílies sobre - Equip directiu -Memòria Ja s’està portant a terme -Concreció de xerrades a la famílies 
relacionades amb la convivència.(KPI≥2 
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alumnes en el nostre projecte, 

mostrant-los el diàleg i la resolució 

pacifica de conflictes com la millor i 

més duradora actuació davant de 

qualsevol fricció. 

aspectes relacionades amb la 

convivència. 

 

 AMPA. reunions curs escolar). 

-Registre de signatures de les famílies. 

-Reunions periòdiques des de les 

tutories de grup amb les famílies. 

-Tutors de grup -Plataforma de 

gestió del 

centre 

Ja s’està portant a terme -Registre del seguiment de les reunions 
periòdiques realitzades amb les famílies des 
de les tutories mitjançant la plataforma de 
gestió de centre  

Formar als alumnes en les 

habilitats i estratègics per gestionar 

els conflictes de convivència., com:  

5. Contribuir a 
desenvolupar 
actitud d’interès i 
respecte pels 
altres 

6. Ajudar a valorar i 
reconèixer 
sentiments, 
interessos, 
necessitats i 
valors propis i 
dels altres. 

7. Contribuir a 
desenvolupar la 
capacitat de 
diàleg i a la 
millora de les 

 

-Activitats destinades a poder debatre 

sobre aquests temes dintre de l’àrea 

d’educació en valors ètics  i a tutoria. 

 

 
-Tutors de grup. 
-Cap de 
departament 
implicat. 
 

 

-Programació 

àrea educació 

en valors ètics. 

-

Programacions 

de les 

diferents àrees 

curriculars del 

centre. 

 
Pendent 

-Concreció en el PAT d’activitats vinculades  
a debatre sobre aquests temes. 
-Concreció a les programacions de les 

diferents àrees curriculars del 

desenvolupament de la competència 

social(KPI≥2 anys) 

-Desenvolupament del projecte de 

mediació del centre. 

 

-Tutors de 
grup 
-Equip directiu 

-Projecte de 

mediació 

Ja s’està portant a terme -Concreció del Projecte de mediació 

-Nombre d’alumnes que han participat del 

projecte. (KPI≥3 alumnes curs escolar) 

 

 

-Activitats destinades a desenvolupar la 

Caps de 
departament 

-

Programacions 

de les 

Pendent -Concreció a les programacions de les 

diferents àrees curriculars del 

desenvolupament de la competència social. 
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habilitats 
comunicatives.  

8. Fomentar 
l’autonomia en la 
gestió dels 
conflictes 
quotidians. 

9. Aconseguir que la 
tendència sigui la 
intervenció dels 
alumnes o dels 
mateixos alumnes 
que tenen el 
conflicte. 

10. Desenvolupar un 
estil de 
comunicació 
capaç de millorar 
les relacions 
entre les 
persones, que 
inclogui: 

--L’escolta activa. 
--L’empatia 
--L’assertivitat 
--L’autocontrol 

competència social des de les diferents 

àrees curriculars. 

 

diferents àrees 

curriculars del 

centre. 

 

(KPI≥2 anys) 
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7 Avaluació i seguiment 
El Pla de Convivència es presentarà a tots els sectors de la Comunitat Educativa utilitzant 
diferents vies: xerrades dirigides als pares, quadernets informatius per a les Famílies, sessions 

del Claustre de Professors,  la plataforma de gestió del centre, la pàgina Web del Centre, 
activitats específiques incloses en el Pla d’acció tutorial, etc. 

El seguiment i avaluació del pla es realitzarà a final de curs. L’equip directiu analitzarà els 
diferents indicadors senyalats i es presentarà als diferents equips docents per la posterior 
avaluació que es recollirà en les actes de les reunions de final de curs dels diferents nivells 
educatius. L’avaluació es realitzarà conjuntament con les propostes realitzades pel professorat. 

Així mateix, el Consell Escolar participarà també  del seguiment i l’avaluació del Pla, ja que 
haurà d’analitzar l’avaluació i les propostes realitzades anteriorment. 

Com a tècniques per a dur a terme l’avaluació es proposen:  

1. Tècniques d’observació.  

2. Tècniques d’enquesta i proves.  

3. Tècniques de discussió en grup.  

4. Tècniques d’anàlisi de la informació.  

La responsabilitat de l’avaluació del Pla recaurà sobre tots els membres de la comunitat 
educativa que hagin intervingut en les actuacions realitzades i seran coordinats per l’Equip 
Directiu amb l’assessorament del departament d’Orientació que determinarà els mitjans i 
temporalitzarà les actuacions avaluadores.  

Per poder realitzar amb eficàcia l’avaluació del Pla a continuació es recull una graella amb els 
indicadors que s’hauran de tenir en compte per a avaluar  l’assoliment dels objectius 
proposats. 
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