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PCONV 2. INFORME GLOBAL

1- DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ

DADES DEL CENTRE

Codi: 08062195
Nom: Barcelona IV
Titularitat: Públic
Adreça: c. Empordà, s/n
Telèfon: 934986290
Adreça Electrònica: a8062195@xtec.cat

CONTEXTUALITZACIÓ

 

2- DIAGNOSI- RESULTATS

Coeducació

Punts molt forts

Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i
actuacions per educar l'alumnat en el respecte i la no discriminació per
raons de sexe, identitat de gènere, expressió de gènere o per orientació
afectivosexual.

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

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

Garantim un ús no sexista dels espais del centre.

Incorporem l'enfocament coeducatiu als continguts curriculars.

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

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

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

Sensibilitzem el claustre sobre la importància d'una acció educativa que
potenciï la igualtat d'oportunitats entre nois i noies.
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Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus fills
i filles en la coeducació i en la prevenció de la violència masclista o per
motius d'orientació afectivosexual, identitat de gènere i expressió de
gènere.

Punts forts

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

Incorporem la coeducació i la prevenció de la violència masclista o
homòfoba als diferents documents de centre.

Recollim i divulguem les bones pràctiques realitzades en coeducació.

Punts febles

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

Disposem d'una estructura organitzativa que afavoreix el treball de la
coeducació en el centre.

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

Formem la comunitat escolar en coeducació, en la prevenció de la
violència masclista o per raons d'identitat de gènere, expressió de gènere
o orientació afectivosexual.

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

Comunicació

Punts molt forts

Disposem d'espais i canals de comunicació adrecats a les famílies.

Disposem d'estratègies concretes d'aula per facilitar la comunicació amb
les famílies.

Fem de l'acció tutorial del grup un espai de comunicació de l'alumnat
basat en el respecte i l'assertivitat.
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Fem de l'acció tutorial individual un espai de comunicació personal basat
en el respecte mutu i la confianca.

Punts forts

Aprofitem els recursos de l'entorn.

Avaluem les mesures destinades a fomentar la comunicació i l'intercanvi
d'informació entre la comunitat escolar i ho recollim en la memòria anual
del centre.

Disposem d'espais i canals de comunicació amb les administracions
locals.

Disposem de canals i espais de comunicació que permeten a la comunitat
escolar expressar-se i compartir informació.

Fem de les reunions espais de comunicació efectius i d'aprenentatge
organitzatiu.

Potenciem les xarxes de suport entre iguals per facilitar la comunicació.

Recollim en els documents de centre la política educativa del centre.

Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de la
comunicació.

Sensibilitzem el claustre sobre la importància dels processos
comunicatius en el centre educatiu.

Punts febles

Disposem d'eines, estratègies i mecanismes de comunicació amb
l'alumnat per afavorir el seu procés educatiu.

Disposem d'espais i canals de comunicació amb altres centres per
intercanviar experiències i pràctiques.

Disposem d'estratègies i mesures per projectar una imatge positiva del
centre.

Disposem de sistemes d'informació i comunicació digitals.

Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn la
comunicació dins del Pla de Formació de centre.

Gestió i resolució positiva dels conflictes
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Punts molt forts

Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió positiva
dels conflictes i la mediació.

Punts forts

Analitzem els conflictes d'aula per tal de fomentar l'autoaprenentatge.

Avaluem el funcionament dels processos d'intervenció i resolució dels
conflictes i ho recollim en la memòria anual del centre.

Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, actuacions concretes perquè
l'alumnat gestioni els seus conflictes de manera positiva.

Disposem d'estratègies concretes per implicar l'alumnat en la gestió i
resolució de conflictes en l'àmbit de l'aula.

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

Disposem d'un servei de mediació escolar.

Disposem de protocols, circuits i una estructura organitzativa que faciliten
la gestió i resolució dels conflictes al centre.

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

Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l'entorn
escolar per promoure l'aplicació d'estratègies de gestió i resolució positiva
dels conflictes.

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

Incorporem la gestió positiva dels conflictes en els documents del centre.

Intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte.

Potenciem les xarxes de suport entre l'alumnat de l'aula per gestionar
positivament els conflictes entre iguals.

Sensibilitzem el claustre en la necessitat i el compromís, davant els
conflictes lleus, d'implementar estratègies de gestió i resolució positiva
dels conflictes.

Treballem amb l'alumnat la prevenció dels conflictes a l'aula.
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Utilitzem la mediació per a la gestió positiva dels conflictes.

Punts febles

Detectem els conflictes que es donen a l'aula.

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

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

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

Recollim en les NOFC com gestionar i resoldre els conflictes de manera
positiva.

3- OBJECTIUS

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

1.1 Sensibilitzar la comunitat escolar de la necessitat 
d'elaborar un Projecte de convivència amb la 
implicació i el compromís de tots els agents 
educatius.
 
1.4 Constituir i dinamitzar la comissió de convivència.
 
1.5 Incrementar la formació de la comunitat escolar 
en relació amb la convivència.
 

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

2.2 Potenciar les habilitats i competències 
necessàries per a la gestió positiva dels conflictes.
 

3. Potenciar l'equitat i el respecte 
a la diversitat de l'alumnat en un 
marc de valors compartits. 

3.1 Garantir l'òptima incorporació dels nous membres
de la comunitat escolar.
 
3.2 Promoure una cultura inclusiva que respecti i 
valori les diferències en un marc de valors compartits.
 
3.6 Promoure la participació de l'alumnat en les 
activitats complementàries, extraescolars i de lleure 
educatiu de l'entorn.
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4. Fomentar la mediació escolar i 
la cultura del diàleg com a eina 
bàsica en la gestió del conflicte. 

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

5. Fomentar una cultura de la pau 
i la no-violència, juntament amb 
els valors que fan possible 
preservar i enriquir  la vida de 
totes les persones. 

5.4 Potenciar la participació de tots els sectors de la 
comunitat escolar com a element bàsic per garantir la
convivència i el clima escolar.
 
5.5 Afavorir els canals de comunicació del centre 
educatiu com a elements facilitadors de la 
convivència i el clima escolar.
 

4- ACTUACIONS PREVISTES

1. Valors i actituds

Temes

1 - Coeducació

Coeducació

Actuacions
Centre  Crear una comissió de coeducació. Recurs C2

 
 Incorporar en el Consell Escolar el referent de coeducació per 
impulsar mesures educatives a favor de la igualtat i contra la 
violència envers la dona. Recurs C1
 
 Proposar cursos de coeducació als referents dels consells 
escolars dels centres educatius. Recurs H2
 
 Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la 
comunitat escolar sobre les mesures i actuacions del centre en 
l'àmbit de la coeducació. Recurs J1
 

Aula  Potenciar relacions entre l'alumnat que es basin en relacions 
igualitàries i que trenquin estereotips. Recurs C1
 

Entorn  Elaborar protocols d'actuació davant de conflictes produïts per 
violència de gènere o per motius d'orientació afectivosexual, 
identitat de gènere i expressió de gènere d'àmbit local. Recurs 
C3
 

2. Resolució de conflictes

Temes

https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.fx1esms3i6ie
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.diq2fj9vqoiz
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.rjngea7j9tp5
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.g4ppul47lelj
https://docs.google.com/document/d/1Ec1iIbHNHSEWr_xclW0z9do2znD8pWL15GV53YRRQVI/edit#bookmark=id.tt76jyx3et4
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.xcc2nuc1rbq3
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.xcc2nuc1rbq3
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1 - Gestió i resolució positiva dels conflictes

Gestió i resolució positiva dels conflictes

Actuacions
Centre  Difondre les NOFC, mitjancant diferents formats, a tots els 

membres de la comunitat escolar per tal de garantir el bon 
funcionament del centre. Recurs C4
 
 Oferir, en el marc del Pla de formació de centre, formació al 
professorat i, si escau, a les famílies, al PAS i a l'alumnat, sobre 
la gestió i resolució positiva dels conflictes. Recurs F1
 
 Recollir en les NOFC la mediació com a estratègia de gestió de
conflictes. Recurs C3
 

Aula  Donar a conèixer a l'equip docent els protocols d'intervenció 
enfront els conflictes lleus i les conductes disruptives que tenen 
lloc a l'aula. Recurs I2
 

Entorn  Intercanviar experiències i estratègies al voltant de la gestió i el 
tractament dels conflictes lleus. Recurs B1
 

3. Organització de centre

Temes

1 - Comunicació

Comunicació

Actuacions
Centre  Organitzar esdeveniments i projectes compartits amb altres 

centres de l'entorn (Jornades de Portes Obertes, visites a 
centres adscrits, etc.). Recurs E4
 

 Vetllar pel bon estat i manteniment de les instal•lacions del 
centre (decoració, rètols, il•luminació, etc.). Recurs E2
 

Aula  Establir un sistema àgil de comunicació i justificació de les 
faltes d'assistència. Recurs C2
 
 Utilitzar plataformes de formació a distància (moodle) que 
faciliten la comunicació entre el professorat i els alumnes 
(missatgeria, calendari) i entre els mateixos alumnes (fòrum 
general, minifòrum, etc). Recurs D2
 

https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.rk6yv8c4ja3x
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.dw2wdetia1bb
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.wsfb7562u5c7
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.biel23pxsm84
https://docs.google.com/document/d/15FFqrcktrTK-z6bFlnIZG8eZQuFckRMmvg_BOzHb6JU/edit#bookmark=kix.9q3cq4t6u88
https://docs.google.com/document/d/18hI5K-8Kl4L0IMiPgGmf_CqoHbpZTZ6ekM97BeCQIO4/edit#bookmark=kix.hp6c5me44q0u
https://docs.google.com/document/d/18hI5K-8Kl4L0IMiPgGmf_CqoHbpZTZ6ekM97BeCQIO4/edit#bookmark=kix.qk4nhybpu20k
https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark=kix.d21zml10z50o
https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark=kix.kh504c9dzcpa
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Entorn  Confeccionar conjuntament un pla de projecció externa dels 
centres d'un mateix territori per tal de millorar la imatge de tota 
la xarxa pública. Recurs B2
 
 Formar part d'una xarxa de centres. Recurs B1
 

https://docs.google.com/document/d/14QSI0jYh3Z-7MtUN5HOfdBtkKScchZnWDB6w3iEAF1I/edit#bookmark=kix.hy33gs2kk9uz
https://docs.google.com/document/d/14QSI0jYh3Z-7MtUN5HOfdBtkKScchZnWDB6w3iEAF1I/edit#bookmark=kix.wpipd9ucwmin
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Coeducació  Crear una comissió de coeducació.

Recurs C2
 

 Reunió de la 
comissió de 
convivència per 
designar la 
comissió de 
coeducació.

Directora /Cap d'Estudis Del 02/09/2019 al 20/12/2019 

 Coeducació  Elaborar protocols d'actuació 
davant de conflictes produïts per 
violència de gènere o per motius 
d'orientació afectivosexual, identitat 
de gènere i expressió de gènere 
d'àmbit local. Recurs C3
 

- Aplicació dels 
protocols a seguir 
davant de 
conflictes produïts 
per violència de 
gènere o per 
motius d'orientació 
afectivosexual, 
identittat de gènere
i expressió de 
gènere d'àmbit 
local establerts per 
les administracions 
educatives 
corresponents. 

Equip directiu Del 01/09/2019 al 30/06/2020 

https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.fx1esms3i6ie
https://docs.google.com/document/d/1_pfj4Ig65bYOI6nJJlGzMg7tqN0NWwspgQttaVQxpKk/edit#bookmark=id.xcc2nuc1rbq3
http://protocol de prevenci�, detecci� i intervenci� davant la viol�ncia masclista entre l'alumnat
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/violencia-masclista/index.html
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Coeducació  Incorporar en el Consell Escolar el 

referent de coeducació per impulsar
mesures educatives a favor de la 
igualtat i contra la violència envers 
la dona. Recurs C1
 

 Reunió del Consell
Escolar per 
nomenar el referent
de coeducació.

Directora /Cap d'Estudis Del 02/09/2019 al 30/10/2019 

 Coeducació  Potenciar relacions entre l'alumnat 
que es basin en relacions 
igualitàries i que trenquin 
estereotips. Recurs C1
 

- Utilitzar recursos 
didàctics per 
potenciar relacions 
igualitàries a 
l'aula.- Incloure la 
perspectiva de 
gènere en les 
activitats d'aula.- 
Formació en 
l'anàlisi de 
materials amb 
perspectiva de 
gènere.

Equip docent Del 01/09/2019 al 30/06/2020 

 Coeducació  Proposar cursos de coeducació als 
referents dels consells escolars dels
centres educatius. Recurs H2
 

 Invitació a una 
jornada de 
sensibilització 
d'inici de curs al 
membres del 
consell escolar.

Equip Directiu Del 02/09/2019 al 30/09/2019 

https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.diq2fj9vqoiz
https://docs.google.com/document/d/1Ec1iIbHNHSEWr_xclW0z9do2znD8pWL15GV53YRRQVI/edit#bookmark=id.tt76jyx3et4
https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.rjngea7j9tp5
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Coeducació  Recollir el grau de satisfacció dels 

diferents agents de la comunitat 
escolar sobre les mesures i 
actuacions del centre en l'àmbit de 
la coeducació. Recurs J1
 

 Questionnari de 
satisfacció Reunió 
de la comissió de 
convivència

Equip Directiu Del 02/09/2019 al 30/06/2020 

 Comunicació  Confeccionar conjuntament un pla 
de projecció externa dels centres 
d'un mateix territori per tal de 
millorar la imatge de tota la xarxa 
pública. Recurs B2
 

- Participació 
consensuada en 
esdeveniments de 
projecció externa al
nostre entorn 
(Barcelona 
International 
Community Day, 
Salò de 
l'Ensenyament,...) 

Equip directiu Del 01/09/2021 al 30/06/2022 

https://docs.google.com/document/d/1FbeYe8YZhzVV6jCGI-yhMuyZ-n-ivMD3_5lRkC_BJxc/edit#bookmark=id.g4ppul47lelj
https://docs.google.com/document/d/14QSI0jYh3Z-7MtUN5HOfdBtkKScchZnWDB6w3iEAF1I/edit#bookmark=kix.hy33gs2kk9uz
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Comunicació  Establir un sistema àgil de 

comunicació i justificació de les 
faltes d'assistència. Recurs C2
 

- Control 
d'assistència 
regular a cada 
sessió de classe 
mitjancant la 
signatura del full 
d'assistència. - 
Notificació de les 
faltes d'assistència 
de l'alumnat menor 
d'edat als seus 
responsables 
legals.

Equip docent Del 01/09/2021 al 30/06/2022 

https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark=kix.d21zml10z50o
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Comunicació  Formar part d'una xarxa de centres.

Recurs B1
 

- Reunions 
periòdiques de les 
direccions de les 
EOIs de Barcelona-
ciutat per establir 
linies d'actuació 
conjuntes i donar 
resposta a les 
qüestions 
plantejades. - 
Comunicació fluïda 
a través de canals 
diversos ( 
whatsapp, 
email,...), entre els 
diferents membres 
de la xarxa. 

Equip directiu Del 01/09/2021 al 30/06/2022 

https://docs.google.com/document/d/14QSI0jYh3Z-7MtUN5HOfdBtkKScchZnWDB6w3iEAF1I/edit#bookmark=kix.wpipd9ucwmin
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Comunicació  Organitzar esdeveniments i 

projectes compartits amb altres 
centres de l'entorn (Jornades de 
Portes Obertes, visites a centres 
adscrits, etc.). Recurs E4
 

- Visites a centres 
de secundària de la
nostra zona 
d'influència per tal 
d'informar i 
difondre la nostra 
oferta formativa. - 
Col.laboració amb 
centres de 
secundària de la 
nostra zona 
d'influència dins del
programa del 
Consorci FP &EOI 
Together i English 
Tools.- 

Equip directiu i caps de 
departament

Del 01/09/2021 al 01/06/2022 

https://docs.google.com/document/d/18hI5K-8Kl4L0IMiPgGmf_CqoHbpZTZ6ekM97BeCQIO4/edit#bookmark=kix.hp6c5me44q0u
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Comunicació  Utilitzar plataformes de formació a 

distància (moodle) que faciliten la 
comunicació entre el professorat i 
els alumnes (missatgeria, calendari)
i entre els mateixos alumnes (fòrum 
general, minifòrum, etc). Recurs D2
 

- Impúls de 
plataformes digitals
( moodle, blocs,...) 
com a eina 
facilitadora de la 
comunicació entre 
alumnat i/o 
professorat. -
Visualització de 
l'accés a moodle 
des de la pàgina 
web del centre.

Equip docent Del 01/09/2021 al 30/06/2022 

 Comunicació  Vetllar pel bon estat i manteniment 
de les instal•lacions del centre 
(decoració, rètols, il•luminació, etc.).
Recurs E2
 

- Revisió i 
actualització 
periòdica de les 
instal.lacions del 
centre.- Revisió 
periòdica de la 
retolació i de la 
publicació 
d'informació per a 
l'alumnat. 

Equip directiu i PAS Del 01/09/2021 al 30/06/2022 

https://docs.google.com/document/d/13RZ_VCLC_Ka6bm6CyFQ4q660HjwqAKTOZ37j4hRniRM/edit#bookmark=kix.kh504c9dzcpa
https://docs.google.com/document/d/18hI5K-8Kl4L0IMiPgGmf_CqoHbpZTZ6ekM97BeCQIO4/edit#bookmark=kix.qk4nhybpu20k
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

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

Publicar les NOFC 
al web del 
centre.Lliurar a 
l'alumnat a principis
de curs de la 
normativa 
d'alumnat inclosa a
les NOFC.Publicar 
al web del centre i 
a diferents espais 
del centre de la 
normativa 
d'alumnat. 

Equip directiu Del 01/09/2020 al 30/06/2021 

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Donar a conèixer a l'equip docent 
els protocols d'intervenció enfront 
els conflictes lleus i les conductes 
disruptives que tenen lloc a l'aula. 
Recurs I2
 

Recordar en el 
claustre d'inici de 
curs i quan 
s'incorpori 
professorat nou, el 
protocol a seguir en
cas de conflictes 
lleus i conductes 
disruptives, recollit 
a les NOFC .

Equip directiu Del 01/09/2020 al 01/10/2020 

https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.rk6yv8c4ja3x
https://docs.google.com/document/d/1wyPFUpD5GCs9OL-K4mhRSbSJfnvQr8U-KFnOoE6Cx74/edit#bookmark=kix.biel23pxsm84
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5- PLANIFICACIÓ

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Intercanviar experiències i 
estratègies al voltant de la gestió i el
tractament dels conflictes lleus. 
Recurs B1
 

Sessions de treball 
colaboratiu i en 
xarxa de la 
supracomissió 
formada per les 
EOIs de Barcelona-
ciutat.

Directora Del 01/09/2020 al 30/07/2021 

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

 Oferir, en el marc del Pla de 
formació de centre, formació al 
professorat i, si escau, a les 
famílies, al PAS i a l'alumnat, sobre 
la gestió i resolució positiva dels 
conflictes. Recurs F1
 

Organitzar 
sessions de 
formació adrecades
a l'equip docent del
centre.

Equip directiu Del 01/09/2020 al 30/06/2021 

 Gestió i resolució 
positiva dels conflictes

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

 Incorporar a les 
NOFC la mediació 
en la gestió de 
conflictes. 

Equip directiu Del 01/09/2020 al 30/06/2021 

https://docs.google.com/document/d/15FFqrcktrTK-z6bFlnIZG8eZQuFckRMmvg_BOzHb6JU/edit#bookmark=kix.9q3cq4t6u88
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.dw2wdetia1bb
https://docs.google.com/document/d/1RAvQ0p5AkiKjRtzsEem3oUbZLgQfLNAyqvBdnpC7a7s/edit#bookmark=kix.wsfb7562u5c7


          EOI
          Barcelona IV
 

20/02/2020

Pàg. 18

6- "El Projecte de Convivència del centre ha d'incloure la concreció de
protocols de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions de
conflictes greument perjudicials per a la convivència en els seus
projectes. Els centres poden adaptar a la seva realitat i necessitats
específiques els protocols per a la millora de la convivència del
Departament d'Educació. Aquests protocols s'haurien d'adjuntar a
l'informe del projecte."
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7- INDICADORS

Objectiu específic Indicadors
1.1 Sensibilitzar la comunitat 
escolar de la necessitat d'elaborar 
un Projecte de convivència amb la 
implicació i el compromís de tots 
els agents educatius.
 

• Relació d'actuacions de sensibilització 
per a cada sector de la comunitat escolar
 

1.4 Constituir i dinamitzar la 
comissió de convivència.
 

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

1.5 Incrementar la formació de la 
comunitat escolar en relació amb la
convivència.
 

• Oferta d'accions formatives en matèria 
de convivència adrecades als diferents 
sectors de la comunitat escolar• 
Percentatge de professorat format en 
temes de convivència
 

2.2 Potenciar les habilitats i 
competències necessàries per a la 
gestió positiva dels conflictes.
 

• Inclusió en el Pla d'acció tutorial 
d'actuacions per treballar la gestió 
positiva dels conflictes• Relació 
d'estratègies del centre que afavoreixen 
la gestió positiva dels conflictes (racó de 
diàleg, servei de mediació, tutoria 
compartida, pràctiques restauratives, 
etc.)
 

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

• Us d'enquestes per valorar el grau de 
satisfacció del procés d'acollida, 
adrecades als diversos sectors de la 
comunitat
 

3.2 Promoure una cultura inclusiva 
que respecti i valori les diferències 
en un marc de valors compartits.
 

• Relació d'estratègies metodològiques a 
l'aula o al centre que afavoreixen la 
interrelació dels alumnes• Relació 
d'accions per visibilitzar les diferents 
cultures existents al centre• Existència 
d'unes pautes d'ús de llenguatge inclusiu 
que donin el mateix protagonisme a tot 
l'alumnat
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7- INDICADORS

Objectiu específic Indicadors
3.6 Promoure la participació de 
l'alumnat en les activitats 
complementàries, extraescolars i 
de lleure educatiu de l'entorn.
 

• Percentatge d'alumnes que realitzen 
activitats complementàries en el centre 
educatiu.
 

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

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

5.4 Potenciar la participació de tots 
els sectors de la comunitat escolar 
com a element bàsic per garantir la 
convivència i el clima escolar.
 

• Existència de comissions mixtes 
integrades per membres dels diferents 
sectors de la comunitat escolar• Grau de 
participació dels delegats i delegades en 
les comissions de centre
 

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

• Existència d'un protocol de 
comunicació• Relació d'eines i canals de 
comunicació del centre que afavoreixin la
comunicació entre els diversos sectors 
de la comunitat escolar (fòrum virtual, 
correu electrònic, taulell de novetats, 
bústia de suggeriments i reclamacions, 
intranet de centre, etc.)• Existència de 
canals de comunicació entre l'alumnat i 
els seus representants al consell escolar•
Existència de canals de comunicació 
entre el professorat i els seus 
representants al consell escolar• 
Existència de canals de comunicació 
entre el personal d'administració i serveis
i el seu representant en el consell 
escolar• Relació d'estratègies de 
projecció i comunicació externa del 
centre (revistes, webs, blocs, etc.)
 


