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1. El projecte de convivència 

 

El projecte de convivència és l’instrument on es reflecteixen les accions que el nostre centre 

desenvolupa per capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la 

gestió positiva dels conflictes. 

Les accions que s’hi proposen poden ser abordades des de nivells diferents (valors i actituds; 

resolució de conflictes i marc organitzatiu) i es poden dur a terme a l’aula, al centre o a l’entorn. 

També recull els mecanismes que el centre estableix a l’hora de resoldre els conflictes i crear una 

atmosfera de treball i de convivència segura. 

 

2. Normativa 

  

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix a l’article 121.2 l’obligatorietat que 

tots els centres elaborin un Pla de convivència i l’incloguin dins el Projecte educatiu de centre.  

 

El Decret 279/2006, del 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència 

en els centres educatius no universitaris de Catalunya, reforça el caràcter educatiu que han de tenir 

els processos i les accions que s’emprenguin, tant per prevenir com per corregir conductes 

inadequades. A l’article 6 s’estableix que a cada centre s’ha de constituir una comissió de 

convivència 

 

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, disposa a l’article 30 que l’aprenentatge de la 

convivència és un element fonamental del procés educatiu i així ho ha d’expressar el projecte 

educatiu de cada centre. Els centres han d’establir mesures de promoció de la convivència. 

 

El Decret 102/2010, del 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius, disposa l’article 23.2 que les 

normes d’organització i funcionament del centre han d’incorporar les mesures de promoció de la 

convivència establertes en el centre. 

 

La Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, determina a 

l’article 124.1 que els centres inclouran a la programació general anual el seu pla de convivència i 

totes aquelles actuacions i activitats programades per al foment de la convivència escolar. 

 

La Llei 26/2015, del 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a 

l’adolescència. 

 

L’Acord GOV/79/2016, del 14 de juny, pel qual s’aprova el Protocol d’actuació entre els 

departaments de treball, afers socials i famílies i d’ensenyament, de prevenció, detecció, notificació, 

derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu. 

 

 La Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual  s’estableix l’elaboració i la 

implementació del Projecte de convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte 

educatiu de centre. 
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3. Característiques de l’Institut Montserrat i del seu entorn 

  

L’Institut Montserrat és un centre de titularitat pública de la ciutat de Barcelona amb una història de 

més de 75 anys. L’institut té més de 800 alumnes, uns 500 dels quals cursen l’ESO i la resta 

Batxillerat, en règim diürn d’estudis. 

 

L’estructura és de quatre línies a l’ESO (on tenim una unitat de suport a l’educació especial i una 

aula d’acollida, aquesta segona segons les necessitats de cada any), cinc a primer de Batxillerat i 

cinc a segon de Batxillerat, oferint les modalitats de ciències i tecnologia i d’humanitats i ciències 

socials, paral·lelament amb la doble titulació catalana i francesa, el Batxibac. 

 

L’alumnat de 1r d’ESO prové sobretot dels centres públics adscrits del mateix districte de Sarrià-

Sant Gervasi (Tàber, Orlandai, Dolors Monserdà-Santapau, Poeta Foix, Nabí, Xiprers) i del de 

Gràcia (Farigola de Vallcarca, Turó del Cargol, Montseny); uns pocs venen d’altres centres públics 

i/o de centres concertats del barri. 

 

Es tracta d’alumnat que pertany a famílies amb un nivell socioeconòmic i cultural majoritàriament 

mitjà, tanmateix tenim cada any més diversitat pel que fa a aquest aspecte a causa  de la situació 

econòmica actual.  

 

Al Batxillerat, prop de la meitat venen d’altres centres de l’entorn o fins i tot relativament llunyans, 

concertats, atrets pel prestigi, el nivell o la manera de fer de l’institut. 

 

Les instal·lacions del centre educatiu són dos edificis: l’edifici principal on trobem els despatxos, la 

biblioteca, els departaments, les aules d’ESO, els laboratoris, les aules d’informàtica, el gimnàs, els 

tallers de tecnologia, el pati i el menjador;  i el pavelló, on hi ha la majoria d’aules de 1r de 

Batxillerat. 

 

L’ús de les instal·lacions és majoritàriament per als membres de la comunitat educativa, però 

l’Institut considera important que tots aquells que en gaudeixen (Associació Esportiva, alumnat 

d’extraescolars i del programa Èxit provinent d’altres centres) coneguin aquest Projecte de 

Convivència, per tal de contribuir a  l’assoliment dels objectius del mateix i fomentar els valors que 

s’hi promouen. 

  

L’entorn natural de l’Institut Montserrat el conforma el districte de Sarrià i Sant Gervasi i el de 

Gràcia, d’on procedeix la majoria de l’alumnat, districtes amb una gran densitat de centres 

educatius, la major part dels quals són privats i concertats.  

 

  

 

 

4. La convivència a l’institut. Marc legal, PEC i NOFC 

 

L’Institut Montserrat és un centre gran i, per tant, la relació entre el miler de persones que hi 

interactuen (alumnat, professorat, personal d’administració i serveis, de neteja, de manteniment, de 

monitoratge, de cuina, etc.) pot ser complexa. 
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Les conductes contra les normes de convivència de l’alumnat no solen ser greus i, quan es 

produeixen, s’aplica la normativa disciplinària del centre (integrada a les NOFC), segons l’article 

37 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol. 

 

L’article  5  de les NOFC de l’Institut Montserrat assenyala com a conductes contràries a les normes 

de convivència de caràcter lleu: 

a) Les faltes injustificades d’assistència a classe i de puntualitat. 

b) Qualsevol acte d’incorrecció i desconsideració amb els altres membres de la comunitat educativa. 

c) Qualsevol acte injustificat que alteri lleument el desenvolupament  normal de les activitats del 

centre. 

d) Malmetre lleument material del centre. 

e)  Lú’s de mòbils, regulat en una normativa específica, amb el lema “sota sostre apagat” 

f) No comportar-se correctament durant les activitats complementàries 

 

Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu les conductes 

següents: 

 

a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres membres 

de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin 

greument contra llur intimitat o llur integritat personal. 

b) L'alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre, el 

deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, la falsificació o la sostracció 

de documents i materials acadèmics i la suplantació de personalitat en actes de la vida escolar. 

c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ser perjudicials per a la salut, i la 

incitació a aquests actes. 

d) La comissió reiterada d'actes contraris a les normes de convivència del centre. 

e) Els actes o les conductes a què fa referència l'apartat que impliquin discriminació per raó de 

gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats s'han de 

considerar especialment greus. 

 

Les sancions que es poden imposar per la comissió d’alguna de les faltes tipificades en els apartats 

anteriors són: 

a) la suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries, 

b) la suspensió del dret d'assistir al centre o a determinades classes, en tots dos supòsits per un 

període màxim de tres mesos o pel temps que resti fins a la finalització del curs acadèmic, si 

són menys de tres mesos, o bé la inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre. 
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L’Equip Directiu s’ha encarregat tradicionalment de totes les qüestions disciplinàries, tant les més 

importants com les més lleus, amb el suport de l’equip de tutors/es del centre  i la comissió de 

convivència. 

 

Cal destacar àdhuc la implicació de les famílies de l’institut, tant des de l’AFA (que fa una tasca 

molt important de suport i coordinació amb el centre) com a títol individual;  l’equip directiu es 

reuneix mensualment amb l’equip gestor de l’AFA per a dur a terme aquesta coordinació. 

Igualment cal subratllar l’estreta col·laboració amb l’associació esportiva del centre, que té un paper 

molt rellevant  en el manteniment d’un bon clima de convivència a través de les seves activitats 

extraescolars. 

 

També cal esmentar que des del curs 2015-2016 existeix al nostre institut una unitat de suport 

intensiu d’escolarització inclusiva, que vetlla per la inclusió de l’alumnat amb necessitats 

educatives especials al centre, i una aula d’acollida des del curs 2017-2018; totes dues 

contribueixen a mantenir un clima de convivència saludable, no només per l’alumnat que en forma 

part, sinó també per a la resta de companys i companyes.  

 

 

Els objectius generals del Projecte de Convivència tenen el seu marc de referència en el PEC de 

l’Institut Montserrat, del qual en citem els següents paràgrafs: 

 

“El nostre centre és inclusiu, laic, respectuós amb la pluralitat. Promovem l’erradicació del racisme, 

la xenofòbia i l’homofòbia i defensem els valors bàsics de la convivència civil i de la societat 

democràtica, el reconeixement dels drets humans i, en especial, de la llibertat de pensament, el 

respecte a les minories i el sentiment humanitari. 

  

D’acord amb la llei que va aprovar el Parlament de Catalunya el dia 2 d’octubre de 2014 (DOGC 

10/10/14), el nostre centre respecta i fa respectar la diversitat i, en concret, els drets de les persones 

LGBTI que formen part de la nostra comunitat educativa, per col·laborar a l’erradicació de 

l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia”. 

 

 
 

 

 

 

5. Àmbits, nivells i temes d’actuació del projecte de convivència. Diagnosi. 
 

El nostre projecte de convivència aborda tres nivells d’actuació: 

- valors i actituds 

- resolució de conflictes 

- marc organitzatiu. 

 

 I es planteja des de tres àmbits d’intervenció: 

-aula 

-centre 

-entorn 
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per treballar i desenvolupar els temes corresponents. 

 

 

5.1. Valors i actituds 

 

5.1.1 Coeducació 

 

● Desenvolupem, en el marc del PAT i en col·laboració amb la Comissió de Dones de 

l’institut, mesures, estratègies, actuacions i formació per educar l’alumnat en el respecte i la 

no discriminació per raons de sexe, identitat de gènere o expressió de gènere. 

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

● Incorporem l’enfocament coeducatiu als continguts curriculars de les diferents àrees. 

● Potenciem la participació de tot l’alumnat en igualtat de condicions i oportunitats. 

 

5.1.2.  Educació intercultural 
 

● Promovem la integració  i la cohesió a l’aula i fora de l’aula de tot l’alumnat. 

● Desenvolupem a través del PAT, mesures, estratègies i actuacions per educar l’alumnat en la 

comprensió de la diversitat cultural. 

● Incloem la interculturalitat en el nostre currículum. 

 

5.1.3. Educació per la pau 

 

● Desenvolupem en el PAT, mesures, estratègies i actuacions per educar en la pau i en els 

drets humans. 

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

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

 

5.1.4. Educació socioemocional 
 

● Treballem l’educació socioemocional des de les diferents àrees curriculars de manera 

transversal i des del PAT, promovent l’autoestima, l’assertivitat i l’empatia envers els altres. 

● Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn l’educació 

socioemocional. 

 

5.1.5. Educar en el respecte 

 

● Fomentem una actitud de respecte de l’alumnat envers el professorat i altres professionals 

del centre. 

● Planifiquem activitats tutorials que promoguin el respecte entre l’alumnat. 

● Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d’educar en el respecte. 

● Vetllem perquè l’alumnat tingui cura del material i les instal·lacions del centre. 

 

5.1.6. Educar en la gestió positiva dels conflictes 
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● Analitzem els conflictes d’aula per tal de fomentar la gestió positiva dels conflictes. 

● Desenvolupem en el marc del PAT actuacions concretes per fomentar la resolució positiva 

de conflictes en l’àmbit de l’aula. 

● Impliquem les famílies en la gestió de conflictes. 

● Intervenim de forma ràpida i efectiva davant de qualsevol conflicte detectat. 

● Treballem amb l’alumnat per prevenir els conflictes a l’aula. 

● Utilitzem la mediació per a la gestió positiva dels conflictes. 

 

5.1.7. Educar en l’esforç i la responsabilitat 
 

● Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixin l’assumpció del valor de l’esforç i la 

responsabilitat de l’alumnat. 

● Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d’educar els seus fills en els valors de 

l’esforç i la responsabilitat. 

 

5.1.8. Inclusió 

 

● Desenvolupem un currículum inclusiu. 

● Disposem d’una estructura organitzativa de centre que afavoreix l’educació inclusiva i 

l’atenció a la diversitat. 

● Disposem de materials i recursos que faciliten l’atenció a la diversitat. 

● Valorem i integrem tots els membres de la comunitat. 

● Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d’educar els seus  fills i filles en la 

inclusió  i el respecte a la diversitat. 

 

 
 

5.2. Resolució de conflictes  

 

5.2.1. Absentisme 

 

 Disposem de mecanismes àgils i eficaços per a la detecció i registre de les faltes d’assistència a 

classe. 

 Disposem d’un protocol de detecció i intervenció sobre absentisme (comissió d’absentisme). 

 Ens coordinem amb les administracions locals per a dur a terme actuacions concretes per 

combatre l’absentisme. 

 Recollim en les NOFC una normativa clara i eficient referent a l’absentisme. 

 Disposem d’estratègies i mecanismes per implicar l’alumnat i les famílies en la lluita contra 

l’absentisme. 

 

 

5.2.2. Conflictes greus 

 

● Recollim en les NOFC una normativa clara i eficient referent a les faltes greument 

perjudicials per a la convivència en el centre. 
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● Disposem de protocols, circuits i una estructura organitzativa que faciliten la gestió i 

resolució de conflictes greus. 

● Disposem d’estratègies per implicar el professorat i altres professionals  en la gestió i 

resolució de conflictes greus amb l’alumnat. 

● Intervenim de manera ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte greu detectat. 

● Impliquem les famílies en la resolució dels conflictes greus amb l’alumnat. 

● Sensibilitzem el claustre en la necessitat d’implicar tota la comunitat educativa enfront dels 

conflictes greus. 

 

5.2.3 Gestió i resolució positiva de conflictes 

 

(Veure apartat Educar en la gestió positiva dels conflictes) 

 

5.3. Marc organitzatiu 

 

5.3.1. Acollida 

 

● Considerem l’acollida com un factor fonamental per a la convivència en el centre. 

● Disposem d’estratègies concretes per facilitar l’acollida tant per alumnat de nova 

incorporació al centre com alumnat nouvingut. 

● Disposem de mesures per acollir i acompanyar el professorat o altres professionals que 

s’incorporin al centre. 

● Preveiem actuacions per afavorir el coneixement mutu  i facilitar la cohesió de grup. 

● Considerem l’acció tutorial de grup un espai de comunicació i acollida de gran importància. 

● Considerem l’acció tutorial individual un espai de comunicació personal essencial. 

● Disposem d’estratègies per realitzar l’acollida de les noves famílies.  

 

5.3.2. Comunicació 

 

● Disposem d’eines, estratègies i mecanismes de comunicació amb l’alumnat. 

● Disposem d’espais i canals de comunicació adreçats a les famílies. 

● Disposem de sistemes d’informació i comunicació digitals. 

● Fem de l’acció tutorial un espai de comunicació. 

● Fem de les reunions espais de comunicació efectius i d’aprenentatge. 

● Sensibilitzem el claustre  sobre la importància dels processos comunicatius en el centre 

educatiu. 

● Recollim i publiquem amb transparència els documents i la política educativa del centre. 

 

5.3.3. Estructura i gestió dels recursos 

 

● Compartim, entre els docents, estratègies d’organització. 

● Organitzem els espais per afavorir un bon clima de centre. 

● Fomentem un lideratge positiu de l’alumnat i el professorat. 

● Organitzem l’aula en funció de l’alumnat. 

● Treballem les rutines organitzatives  i convencionals a l’aula. 
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● Impliquen les famílies en el funcionament i gestió del centre i en els projectes educatius del 

centre i comunitari. 

 

6. Activitats, programes i projectes que fomenten la bona convivència. 

Les comissions. 
 

Mediació escolar 

         

Entenem el procés de mediació com una estratègia preventiva en la gestió de conflictes entre 

membres de la comunitat escolar, que no estan necessàriament tipificats com a conductes greument 

perjudicials per a la convivència en el centre. Podem entendre la mediació com una oportunitat de 

desenvolupar estratègies per la resolució de conflictes de manera positiva. 

 

 

El projecte de mediació va començar a l’institut el curs 2016-2017 amb la formació del professorat i 

l’alumnat que l’havia de dur a terme. Els cursos següents, a fi de continuar millorant la convivència 

al centre, s’ha anat consolidant el projecte, amb la formació de nou alumnat. 

 

Durant el curs 2019-20 l’alumnat de Batxillerat que va ser mediador durant els seus estudis d’ESO 

formarà els nous mediadors/es de 2n d’ESO. Es realitzarà també una campanya per donar a 

conèixer la mediació a l’alumnat nou i per recordar el servei a la resta d’alumnat. 

 
 

S’ha establert un protocol d’intervenció en cas de demanda del servei de mediació: 

 

a) Els equips estan formats per tres mediadors. Quan es produeix la demanda, dos d’ells es 

reuneixen per separat amb cadascun dels demandants per recollir les raons del conflicte. 

b) Cada mediador exposa tot seguit el conflicte a un tercer mediador (que  desconeix el tema) 

segons li ha explicat el seu demandant. 

c) Un cop explicat el conflicte, s’estableix l’estratègia d’actuació. 

d) La demanda es fa a través d’una bústia destinada per a aquest propòsit o via correu 

electrònic. 

 

 

Rebuda de l’alumnat nouvingut 
 

Per ajudar en la integració de l'alumnat nou al centre i especialment l'alumnat nouvingut, cada grup-

classe disposarà de dos alumnes que seran els delegats/delegades d'acollida. Aquests delegats/des 

seran alumnes amb una especial sensibilitat per la integració i l'acompanyament i serà el tutor/a qui 

els/les triarà.  

La funció d'aquests delegats/des és ajudar al nou alumnat en diverses tasques: mostrar-los el centre, 

acompanyar-los els primers dies a les aules on tenen classe, ajudar-los a saber quins deures tenen, 

recordar als professor/es quan l'alumnat és a acollida perquè no els posin falta d’assistència i altres 

funcions que es vegin necessàries i s'acordin amb el tutor/a. 
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De cara al curs 2020-2021, seria bo engegar un nou projecte de parelles lingüístiques pel Servei 

Comunitari. Les parelles lingüístiques faciliten la conversa en català a l'alumnat nouvingut del 

centre. Són alumnes que tenen coneixements bàsics de la llengua i necessiten practicar-la per 

adquirir fluïdesa i els va molt bé fer-ho amb companys/es de la seva edat que normalment el parlen. 

Aquest intercanvi enriqueix els dos participants. El nouvingut/da que aprèn la llengua, els costums i 

tradicions del país que l'acull i el company/a que parla català, que aprèn com és la vida i els costums 

en un altre país. 

L’alumnat disposarà de material que els facilitarà la conversa si ho creuen necessari. 

 

 

Aprenentatge i Servei 
 

És una proposta que integra el servei a la comunitat i l’aprenentatge acadèmic en un sol projecte 

que permet l’alumnat formar-se, tot treballant sobre les necessitats reals de l’entorn. 

 
 

Aprenentatge i Servei amb entitats (exemple del curs 19-20):  

 

-Barcelona Actua (BAC) 

 

Es fan diferents programes com el  recapte d’aliments, la T-10 solidària, la recollida de sabates i 

estris d’higiene personal, la recollida de joguines per Nadal, el teatre solidari... 

 

-Fundació Sant Joan de Déu 

 

A través del projecte Altaveu! s’implica el jovent en la creació d’una campanya de sensibilització 

de l’entorn per tal de visibilitzar la realitat dels col·lectius vulnerables i lluitar contra l’estigma 

social. 

 

 

Aprenentatge i Servei i dinamització de patis 

 

L’alumnat prepara activitats per millorar la convivència a l’hora de l’esbarjo (jocs de taula, esports, 

tallers…). 

 

Aprenentatge i Servei i medi ambient 

 

L’alumnat ajuda en les tasques de promoció i cura del medi ambient. 
 

 

Aprenentatge i Servei i grup de dones 

 

Els/les estudiants col·laboren en les activitats proposades per la comissió  de coeducació i igualtat 

de gènere de l’institut. 

 

Fem pinya 
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Els objectius d’aquest programa  de tutoria entre iguals (entre d’altres) és ajudar l’alumnat de 1r 

d’ESO (enxanetes) a conèixer millor l’institut de la mà d’un/a referent de 3r d’ESO (contraforts) i 

prevenir situacions de risc i d’exclusió entre l’alumnat de 1r d’ESO.  

 

Aquest programa s’articula en diferents trobades i activitats:  presentació de les parelles, una 

activitat de prevenció de l’assetjament, una invitació a esmorzar per part de l’alumnat de 1r, etc. 

 

Colònies al 1r cicle d’ESO 

 

Es fan durant el mes de juny i els seus objectius són fomentar l’autonomia personal i 

l’autoconeixement; afavorir la cohesió del grup i el treball cooperatiu; associar l’aprenentatge amb 

la diversió; promoure la convivència i afavorir una relació diferent amb companys/es i professorat, 

enriquint la que s’estableix a l’institut. 

 
 

 

Centre Vallirana 61 
 

Centre de dia per a la 3a edat. Quan es considera necessari per al creixement personal i la 

maduració de l’alumnat, i en tant que pràctica restaurativa substitutiva d’una altra sanció, se li 

proposa passar uns dies amb la gent gran i ajudar-la en les seves activitats diàries. 

 

Comissions de treball 

 

Com una continuació a la tasca desenvolupada per l’equip impulsor del centre que durant el curs 

2017-18 va encetar el programa d’innovació educativa Eines pel canvi, aquest curs s’ha continuat la 

feina en forma de comissions a través de sessions de FIC (formació interna de centre). Totes 

aquestes comissions, al seu torn, estan liderades per professorat que es reuneix periòdicament amb 

la coordinació del programa Xarxes pel Canvi 

 

Actualment existeixen sis comissions que fan la seva aportació als diferents àmbits, temes i nivells 

d’actuació del projecte de convivència: 

 

● Comissió de comunicació interna i externa 

● Comissió de convivència 

● Comissió de dones 

● Comissió d’espais 

● Comissió de festes 

● Comissió de medi ambient. 

 

Exemple de la tasca realitzada per la Comissió de dones amb motiu del 8 de març de 2020: 

#8Montserrat  

 
 

Amb motiu del 8 de Març, des del grup de dones van proposar tot un seguit d'activitats per realitzar 

durant les sessions de tutoria i a l’assignatura de cultura i valors, durant el mes de març.  
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L’objectiu de la proposta va estar lluitar contra els estereotips de gènere que afecten tant 

a dones com a homes.  

 

Aquestes activitats van estar distribuïdes de la següent manera i es podien veure en el Moodle. 

  

 

1r Cicle ESO (1r i 2n) 

 

Qüestionem els estereotips de gènere a la publicitat: visionant uns anuncis, debatent sobre ells, i 

finalment mirant unes imatges publicitàries i debatent en grups sobre quins rols de gènere tòxics 

mostren. 

  

 

2n Cicle ESO (3r i 4t) 

 

S’ha proposat una activitat més lúdica: crear les pancartes per la manifestació del 8M que 

s’exposen a l’institut.  

 

1r de Batxillerat 

 

Reflexió i debat partint de frases de temàtica de gènere. En grups d’iguals (en grups de nois i 

grups de noies). S’ha confeccionat un mural amb els post-its de les conclusions de cada grup. 

 

2n de Batxillerat 

 

Han visionat el documental "La màscara darrere la que vius" que se centra a desmuntar els 

estereotips tòxics de masculinitat ("els nois no ploren, resolen els problemes de forma agressiva...")  
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7.Objectius generals i específics, agents implicats, temporització, 

indicadors 

OBJECTIU GENERAL 1: “Crear un clima escolar i de relació entre totes les persones de l’institut que afavoreixi el 

respecte mutu, el benestar, l’entesa i la voluntat de col·laboració com a base per el treball ben fet, l’aprenentatge i el 

progrés en l’adquisició de competències” 

OBJECTIU GENERAL 2: “Promoure la coresponsabilitat i implicació de tots els agents de l’institut assumint la 

pròpia responsabilitat envers les actituds i els fets que ocorren en l’entorn escolar” 

OBJECTIU ESPECÍFIC 1: Acollir totes les persones que entren de nou: alumnat, famílies, professorat i personal de 

l’institut 

Alumnat nou de 1r d’ESO 

Actuació Agents implicats Temporització Indicadors 

Assignar una classe Coordinació i equip directiu Juliol Classes homogènies en 

nombre de nois i noies, 

procedència i NEE 

Acollir l’alumnat, presentar 

l’horari i normes de 

convivència 

Tutors/es Primers dies de curs Feedback amb el tutor/a 

durant l’hora de tutoria 

Gimcana per conèixer els 

espais del centre  
Equip docent de 1r d’ESO Primers dies de curs  

Projecte “Som-hi!” 

Tècniques de treball en grup 

i coneixement dels 

companys/es a través d’un 

estudi estadístic  

Professorat de projectes de 1r Primeres setmanes de 

projectes 
Enquesta de satisfacció a 

l’alumnat 

Programa “Fem pinya” 

apadrinament per part de 

l’alumnat de 3r al de 1r 

Alumnat de 1r (enxanetes) i 

3r (contraforts) i professor/a 

responsable 

Al llarg del curs Valoració a les tutories de 

1r i 3r 

Acollida de l’alumnat amb 

NEE 
Tutors/es, equip docent, 

professorat d’orientació i 

SIEI 

Primers dies de curs  

Acollida d’alumnat 

nouvingut, decisió del curs i 

la classe on anirà, valoració 

de coneixement del català i 

horari propi 

Equip directiu, tutoria i 

professor/a de l’aula 

d’acollida 

En el moment de 

l’arribada 
Feedback amb la 

professor/a de l’aula 

d’acollida 

Alumnat nou de 1r de batxillerat 

Matrícula Equip docent i coordinació Juliol i setembre Tria adequada i coherent 

de les assignatures de 

batxillerat 

Assignar una classe Equip docent i coordinació Principis de setembre Classes i assignatures de 

modalitat equilibrades en 

nombre d’alumnat  
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Acollir l’alumnat, presentar 

l’horari i normes de 

convivència 

Tutors/es Primer dia de curs Feedback amb el tutor/a 

durant l’hora de tutoria 

Acollida d’alumnat amb PI Departament d’orientació i 

tutoria 
Primer mes L’equip docent està 

informat de l’alumnat amb 

PI abans de la preavaluació 

Famílies 

Reunió d’inici de curs per 

informar del funcionament 

del centre i canals de 

comunicació 

Equip directiu i tutoria. 

Pares i mares delegats de 

curs. 

Octubre  

Entrevista amb les famílies 

de  l’alumnat del SIEI 
Professorat del SIEI Principis de setembre Registre de la reunió 

Professorat nou 

Reunió de professorat nou: 

presentació d’espais i 

normes generals 

Equip directiu, coordinació 

i caps de departament. 
Primers dies de setembre  

Reunió de departament: 

repartiment de grups, 

programacions i criteris 

d’avaluació 

Departament Finals de juny i primers 

dies de setembre 
 

Claustre d’inici de curs Tot el claustre Primers dies de setembre Actes del claustre. 

 

 

 

OBJECTIU ESPECÍFIC 2: Promoure la interrelació i empatia de l’alumnat de les diferents etapes educatives 

Actuació Agents implicats Temporització Indicadors 

Programa “Fem pinya” 

apadrinament per part de 

l’alumnat de 3r al de 1r 

Alumnat de 1r (enxanetes) i 

3r (contraforts) i professor/a 

responsable 

Al llarg del curs Valoració a les tutories de 

1r i 3r 

Mediació escolar per a la 

resolució de conflictes entre 

l’alumnat 

Alumnat mediador, 

professor/a responsable 
Quan es produeix el 

conflicte 
Registre de les actuacions 

 

 

 

OBJECTIU ESPECÍFIC 3: Prevenir conflictes 

Actuació Agents implicats Temporització Indicadors 

Formació dels grups 

d’alumnat de forma 

equilibrada 

Equip directiu i coordinació Juliol Seguiment des de tutoria i 

equip docent de la dinàmica 

del grup 
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Tutories de classe per tractar 

temes generals del grup 
Tutor/a i alumnat del grup Tot el curs Detecció de conflictes en el 

grup o dinàmiques 

negatives 

Tutoria individualitzada Tutor/a i alumne/a Tot el curs Registre de l’entrevista 

Educació emocional i en 

valors 
Tutoria, educadors externs Al llarg del curs Enquestes de valoració a 

l’alumnat 

Projecte aules netes per 

millorar l’ordre, la neteja i 

l’ambient de treball 

Coordinadora d’aules netes i 

professorat 
Al llarg del curs Recompte de punts i premis 

als grups guanyadors cada 

trimestre 

Sortides pedagògiques, 

colònies i intercanvis 
Alumnat i professorat 

implicat 
Al llarg del curs  

Formació als delegats/des de 

curs 
Coordinació i casa Sagnier   

 

 

 

OBJECTIU ESPECÍFIC 4: Detectar conflictes 

Actuació Agents implicats Temporització Indicadors 

Tutoria individualitzada Tutor/a i alumne/a Al llarg del curs Registre de l’entrevista 

Reunió d’equip docent Tutoria i professorat del grup Dos cops al trimestre Acta de la reunió 

Observació de possibles 

conflictes a la classe 
Professorat del grup Tot el curs Comunicació a tutoria com 

a incidència o observació 

Observació al pati, 

passadissos, menjador 
Professorat i monitors/es Tot el curs Comunicació a tutoria com 

a incidència o observació 

Entrevistes amb les famílies Tutoria i famílies Al llarg del curs Registre de l’entrevista 

Reunió de la comissió de 

convivència 
Direcció i membres del 

consell escolar que en formen 

part 

Un cop al trimestre i 

quan hi hagi un 

expedient disciplinari 

Acta de la reunió 

OBJECTIU ESPECÍFIC 5: Gestionar els conflictes amb voluntat d’entesa i resolució 

Actuació Agents implicats Temporització Indicadors 

Servei de mediació Mediadors/es, demandants Sempre que calgui Sol.licituds, registres de les 

entrevistes. 
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8. Protocols per la millora de la convivència 

 

Els centres són el marc idoni per implementar mesures preventives que facilitin la convivència a les 

aules. Tot i aquest treball preventiu, poden donar-se conductes i actes que perjudiquin greument la 

convivència, que afectin les relacions entre iguals o les relacions entre l’alumnat i el professorat. 

 

La Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació 

del projecte de convivència en els centres educatius dins el marc del projecte educatiu de centre, 

explicita a l'apartat 6 de l'annex els continguts d'aquest projecte, un dels quals és la concreció de 

protocols de prevenció, detecció i intervenció enfront de situacions de conflictes greument 

perjudicials per a la convivència. 

 

Els centres educatius, a partir del debat i la reflexió comunitària, poden adaptar a la seva realitat i 

necessitats específiques els protocols per a la millora de la convivència del Departament 

d’Educació. 

 

Les mesures i actuacions que se'n deriven s'han d'incorporar, així com la resta de mesures que 

configuren el projecte de convivència, en la programació general anual i en els documents de gestió 

de centre que es considerin oportuns. Els resultats del seguiment i, si escau, les propostes de 

millora, s'inclouen en la memòria anual del centre. 

 

Els protocols per a la millora de la convivència del Departament d'Educació són els següents: 
 
 

1. Protocol d'intervenció en cas de conflicte greu 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflictes-greus/ind ex.html 

 

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

iguals 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberas setjament-

entre-iguals/index.html 

 

 

3. Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront de l'assetjament escolar a persones 

LGBTI 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-

lgbti/index.html 

 

 

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

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflictes-greus/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflictes-greus/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
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http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/violencia-masclista/ 

index.html 

 
 

En col·laboració amb altres departaments, també s'han elaborat els protocols següents 

per a la millora de la convivència: 

 
5. Protocol d'actuació entre els departaments deTreball, Afers Socials i Famílies i 

d'Ensenyament de detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de 

maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/maltractament-infan 

til-adolescent/index.html 

 

6. Protocol d'actuació entre el Departament de Benestar Social i Família i el 

Departament d'Ensenyament de l'Administració de la Generalitat de Catalunya 

per garantir una intervenció coordinada en situacions de conflicte, assetjament 

escolar o comissió d'una infracció penal denunciada en les quals estiguin implicats 

menors de catorze anys 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflicte-o-comissi 

o-infraccio-penal/index.html 

 

7. Protocol d'actuació amb menors de catorze anys en situacions de conflicte o 

comissió d'una infracció penal 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflicte-comissio-i 

nfraccio-penal/index.html 

 

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

discriminació 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conductes-odi-i-disc 

riminacio/ 

 

9. Protocol de prevenció, detecció i intervenció de processos de radicalització als 

centres educatius 

 

http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/PRODERAI-CE.pdf 

 

10. Protocol de detecció i intervenció enfront dels NGJOV (Nous Grups de Joves 

Organitzats i Violents) 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/violencia-masclista/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/violencia-masclista/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/maltractament-infantil-adolescent/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/maltractament-infantil-adolescent/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflicte-o-comissio-infraccio-penal/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflicte-o-comissio-infraccio-penal/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflicte-comissio-infraccio-penal/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflicte-comissio-infraccio-penal/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conductes-odi-i-discriminacio/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conductes-odi-i-discriminacio/
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/PRODERAI-CE.pdf
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http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/Protocol_NGJOV.pdf 

 
 

Exposem tot seguit el resum esquemàtic de cadascun d’ells: 
  

http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/Protocol_NGJOV.pdf
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Protocol d'actuació entre els departaments deTreball, Afers Socials i 

Famílies i d'Ensenyament de detecció, notificació, derivació i coordinació  

de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit 

educatiu 
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8.1 Protocol de l’Institut Montserrat per a la prevenció i detecció de  
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L’Institut Montserrat disposa d’un protocol per a la prevenció i detecció de conductes 

d’assetjament com a part molt important del Projecte Educatiu del nostre alumnat.  

 

Aquest protocol recollirà el contingut de les accions que caldrà portar a terme amb la intenció que 

sigui d’utilitat per a tota la comunitat escolar. Totes les formes de violència constitueixen una 

violació dels drets fonamentals i cal aplicar totes les mesures necessàries per erradicar aquestes 

situacions d’abús entre la nostra comunitat. 

 

L’institut té com a objectiu fonamental transmetre els valors cívics i socials propis d’una societat 

democràtica i ha de ser un referent social en el respecte dels drets fonamentals, amb aquest protocol 

l’institut Montserrat vol avançar en el seu compromís per a l’erradicació de la violència en tots els 

seus àmbits. 

 

Tant la prevenció com l’assistència i assessorament a les víctimes d’assetjament i agressors 

constitueixen un dels objectius principals d’aquest protocol que garanteix una atenció rigorosa i 

confidencial que posa a disposició de les persones afectades. 

 

Aquest protocol ha de servir per prevenir, detectar i donar resposta a qualsevol conducta 

d’assetjament que tingui lloc a l’institut, i per aclarir els models d’actuació i les competències de 

cada una de les persones que detectin aquestes situacions dins de l’àmbit del centre. 

 

Diem que hi ha maltractament entre iguals quan un alumne/a pateix de manera repetida i durant un 

temps prolongat accions com insults, rebuig social, intimidació psicològica i/o agressivitat física 

per part d'algun o alguns companys/es amb la conseqüent victimització de la persona agredida. 

 

No totes les accions agressives, o fins i tot violentes, constitueixen maltractament; conductes 

freqüents en els centres com baralles entre iguals, canvis d'amics i ruptures, conductes violentes 

contra el material o mobiliari escolar, indisciplina, disrupció dins i fora de l'aula, entre d’altres, no 

tenen per què constituir maltractament. 

 

Perquè existeixi una situació d’assetjament cal que es compleixin les següents condicions: 

 

1. Hi ha una relació de domini-submissió en la qual sempre un és l'agressor/a i l'altre/a  la 

víctima. 

2. Les agressions es produeixen durant un temps prolongat i de manera reiterada. 

 

3. L’agressor/a ha de tenir una clara voluntat de fer mal a l’altre/a. 
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En tot fenomen de maltractament o intimidació es repeteix el següent esquema: existeix una 

víctima indefensa que és maltractada per un agressor o grup d'agressors que exerceix el seu 

poder sobre ella. Aquest maltractament es dona en el grup constituint-ne la resta de 

components del grup en espectadors de l'assetjament. Convé assenyalar que no existeix un 

perfil únic de víctima ni d'agressor; les víctimes poden ser passives o provocadores i els 

agressors actius o inductors. Sovint les víctimes de maltractament no s'atreveixen a denunciar 

l'assetjament per por a les represàlies. Tampoc reben el suport dels seus companys/es que 

romanen com a espectadors passius, sense atrevir-se a intervenir ni descobrir la situació per 

por a ser inclosos dins del cercle de victimització i convertir-se també en centre d’agressions. 

 

 

Víctima 

Conductes de fugida i 

evitació 

• Absentisme escolar. Falta injustificadament a classe, espe-cialment 

a classes d’educació física. Pot arribar a l’aban-donament escolar. 

• Aïllament social evident en patis i a l’hora  de  mitja  pensió, a l’aula 

i al carrer. 

• Per arribar o anar-se’n de l’institut, espera a que no hi hagi ningú. 

• Rutes il·lògiques per anar i tornar de l’institut 

• Evita anar a determinats llocs, classes, falta dies concrets. 

• S’està a casa més temps de l’esperat,  no sol sortir els caps de 

setmana. 

• Desgana per estar amb companys i relacionar-se, prefereix està sol/a. 

Conductes de fugida i 

evitació 

• Busca la proximitat dels adults, als patis i als llocs comuns de 

l’institut. 

• Busca  “amics”  i  companys  de  joc més petits. 

• Presenta una actitud hipervigilant o de recel i d’inseguretat. 

• Es situa en llocs de l’aula allunyats de la resta de companys. 

Conductes d’angoixa i 

estat afectiu-emocional 

• En algun moment plora o demostra dolor físic o psíquic. 

• Tristesa i humor inestable. 

• Irascibilitat  i atacs d’ira de manera injustificada. 

• Li costa controlar-se. 

• Fingeix trobar-se malament per evitar determinades situacions i 

entorns. 

• Somatitzacions diverses: pèrdua de gana, vòmits, mals de panxa etc. 

• Problemes de son, nerviosisme, tics nerviosos. 

•S’expressa amb dificultat i fins i tot pot quequejar. 

•Pot manifestar canvis en les pautes de menjar: sovint hi ha 

disminució de les ganes de menjar i pèrdua de pes. 

•Mostra poques habilitats  socials (especialment assertivitat). 

•Regressions (descontrol d’esfínters, infantilització, depen-dència, 

etc). 
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Persona assetjadora 

Assetjament Físic • Trenca, desendreça,amaga propietats (roba, material  escolar, 

motxilles. 

• Agressions físiques freqüents (cops de peu, cops de puny, 

travetes…). 

• Arracona la  víctima  en  llocs concrets (banys, pati, etc.). 

Assetjament psicològic • Escampa rumors negatius (ús de mòbils, pintades, missatges, etc.). 

• Es burla, insulta, fa bromes desagradables a algun company/a. 

• Ressalta constantment defectes físics d’un company/a. 

• Gaudeix burlant-se d’un company/a quan aquest/a participa a 

classe. 

• Xantatges econòmics, material i de treball. 

• Fa arribar notes o missatges electrònics insultants o amenaçadors. 

• Dona contínuament la culpa de les coses que surten malament. 

• Anomena la víctima amb malnoms. 

Assetjament verbal • Mofes, insults, humiliacions i ridiculit-zacions en públic. 

• Amenaça verbalment de forma pública i privada. 

• Realitza trucades o missatges agressius o amenaçadors per telèfon. 

• Realitza  gestos  obscens  cap  a alguns companys. 

Assetjament social • Fa el buit i ignora a determinades persones. 

• Rebutja de forma explícita i sistemàtica alguns companys  per 

treballar en grup. 

• Impedeix activament la integració social de companys. 

• Predisposa companys de classe i a altres persones del centre contra 

alguns. 

Conductes problemà-

tiques 

•Adopció del rol de “bufó”: contínues pallassades i fins i tot 

provocacions cap a companys. 

•Agafen diners i objectes de casa per a pagar deutes. 

•Pot amenaçar o agredir altres nens o nenes més petits/es. 

•Explica  històries,  diu  mentides,  fa estranyes justificacions. 

•Es  culpa  dels  problemes  o  les dificultats. 

•S’obsessiona per la seva alçada o pel seu pes, o altres trets físics. 

•Es  mostra  enfadat,  depressiu  o frustrat després d’utilitzar 

l’ordinador (signe de ciberbullying). 
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Persona assetjadora 

Assetjament sexual • Comportament verbal, no verbal o físic no desitjat que atenta 

contra la dignitat d’una persona. 

• Reiteració i insistència en conductes sexuals no volgudes per la 

persona receptora. 

• Creació d’un entorn intimidador, hostil, degradant i ofensiu. 

 
           

    

Circuit de detecció dins del centre 

 

1. Es detecta un possible cas d’assetjament. 

2. S’informa el tutor/a, a l’equip directiu al Departament d’Orientació i a la Comissió avaluadora 

del possible cas d’assetjament. Es recull informació del cas a través de testimonis, observació 

directa i entrevistes amb les persones implicades. Conjuntament es valorarà la gravetat de la 

situació i es prendran mesures provisionals, si s’escau. 

3. La Comissió avaluadora informa l’equip directiu de la situació. 

4. La Comissió avaluadora i l’equip directiu decideixen aplicar el protocol d’intervenció si hi ha 

un cas d’assetjament real. 

 

 

Instruments facilitadors de la detecció d’assetjament 

ON • Llocs  menys  vigilats  pels  adults, patis, vestuaris, banys i passadissos. 

• Classe,  on es produeixen el major nombre de conductes intimidatòries. 

• Sortides,  excursions,  convivències, tallers, etc. 

• Fora de l’institut. 

QUI •Personal docent 

•Monitoratge 

•Adults en general (PAS) 

•Les famílies de l’alumnat implicat o de l’alumnat observador. 

 

 

 

Objectius del Protocol 

 

1. Informar, formar i sensibilitzar tots els membres de la comunitat escolar en matèria 

d’assetjament i donar pautes per identificar aquestes situacions, prevenir-les i evitar que es 

produeixin. 
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 2. Disposar de l’organització específica i determinar procediments àgils d’intervenció i 

acompanyament per tal d’atendre i resoldre aquestes situacions amb la màxima celeritat i 

dins dels terminis que estableixi aquest protocol. 

 

 3. Garantir la seguretat, la integritat de les persones afectades. Aplicar en tot moment les 

mesures que en cada cas siguin adients per protegir les víctimes i agressors per acabar amb 

l’assetjament i aplicar, si cal, les mesures sancionadores pertinents. 

 

4.Garantir la confidencialitat de les persones afectades. 

 

 

 

 

 

 

 

Actuacions 

Víctima •Observar a la víctima durant tot el 
procés d’intervenció per mitjà de 
l’observació directa del professorat i/o 
de companys solidaris.  

•Ser prudent en l’aplicació de mesures 
i en la realització d’accions per no 
exposar-los davants dels altres  

•Evitar tractar públicament a l’aula el 
cas d’assetjament perquè la víctima 
no experimenti vergonya ni humiliació.  

•Establir reunions individuals amb la 
víctima i altres companys que afavo-
reixen la comunicació i la lliure 
expressió. 

Agressor/a •Definir clarament els comportaments 
que no es toleren establint sancions 
segons correspongui.  

•Assegurar que la persona agressora 
rep l’ajuda necessària ja que cal tenir 
en compte que pot comportar-se 
d’aquesta manera per diferents raons: 
manca d’habilitats socials, està 
aprenent que les relacions socials es 
mantenen per situació de domini-
submissió.  

•Realitzar entrevistes individuals per 
analitzar la situació i les conse-
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qüències per als afectats. Ajudar a 
prendre decisions de canvi on no es 
transmeten models coercitius, agres-
sius o amenaçants.  

•Empatitzar amb la víctima.  

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

•Aplicar programes de modificació de 
conducta: conseqüències negatives, 
reparació i restauració del mal, i 
pèrdua de la possibilitat de realitzar 
certes activitats.  

Observadors •Ensenyar la diferència entre ser 
solidari davant de la injustícia i ser 
xivato.  

•Definir clarament els comportaments 
d’intimidació i assetjament que han de 
ser denunciats.  

•Analitzar les conseqüències que 
aquesta mena d’actuacions tenen per 
a tot el grup.  

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

•Desenvolupar l’empatia emocional 
aprenent a posar-se en el lloc dels 
altres.  

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

•Garantir la confidencialitat al desuní-
ciar situacions d’intimidació.  

Grup Classe •Desenvolupar estratègies d’ajuda 
entre iguals (mediació).  

•Afavorir l’establiment de vincles 
positius entre els alumnes.  

•Fer saber a l’alumnat que no 
s’accepta cap mena de situació 
d’assetjament.  

•Ensenyar a posar nom a les emo-
cions i a expressar els sentiments.  

•Crear i afavorir un clima de rebuig als 
maltractaments de tota mena amb 
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activitats de tutoria.  

•Fomentar la cohesió grupal amb 
activitats diverses.  

•Potenciar formes sanes de solidaritat.  

•Afavorir la integració de tots els 
alumnes a través de treballs coope-
ratius.  

Famílies •Mantenir reunions individuals amb les 
famílies dels alumnes afectats per 
informar-los de la situació i de les 
mesures preses. Evitar buscar  culpa-
bles i tendir a obtenir compromisos. 

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

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

•Ajudar a les famílies a analitzar la 
situació i donar-los un espai per parlar 
dels sentiments.  

•Oferir pautes que ajudin a afrontar de 
forma adequada la situació dels seu 
fill/a.  

•Orientar a les famílies per fomentar el 
diàleg entre pares i fills.  

•Mantenir una relació fluida i continua-
da entre el centre i les famílies amb 
l’objecte de coordinar la intervención. 
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PROTOCOL D’INTERVENCIÓ 
 

Fase 1. Informació del cas 

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

Informar les famílies afectades i organismes externs  

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

• Citar i rebre a la família i a l’alumne/a agressor/a en una entrevista individual, 
on s’informarà dels passos a seguir de la gestió del conflicte. En cas que es 
donin possibles fets delictius, s’informarà de la possibilitat que l’altra família 
denunciï els fets a l’estament corresponent, es sol·licitarà la col·laboració de la 
família perquè ajudi a la resolució del conflicte. En aquesta entrevista es lliura 
una carta d’advertiment per un comportament inadequat dins del centre.  

• Informar a inspecció i a l’EAP si el cas ho requereix.  

 

Fase 2. Anàlisi de la informació i mesures a adoptar 

Mesures de protecció a la víctima:  

• Vigilància específica per part de tot el personal de l’institut.  

• Tutoria individualitzada dels implicats.  

• Sol·licitar la col·laboració familiar per la vigilància i control dels seus fills.  

• Facilitar mesures d’autoprotecció a la víctima.  

• Demanar la col·laboració dels observadors. 

Mesures correctores amb la persona agressora:  

• Petició de disculpes de manera oral o escrita.  

• Participar en un procés de mediació si s’escau.  

• Sol·licitar la col·laboració familiar per la vigilància i control dels seus fills.  

• Proposta d’atenció psicològica externa.  

• Amonestació des de la tutoria i de coordinació. Seguiment del cas pel 
departament d’Orientació.  

• Suspensió del dret a participar en activitats complementàries.  
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• Suspensió del dret a assistència a classe o al centre.  

• Obertura d’un expedient disciplinari quan la comissió de seguiment ho 
consideri oportú.  

 

3a Fase. Pla de treball 

• Establir un pla de treball per escrit on es recullin les actuacions individuals 
amb tots els alumnes implicats en el cas (víctimes, agressors, observadors).  

• Es registrarà de manera escrita tota la informació recollida de les actuacions 
realitzades. Aquesta informació estarà disponible i compartida per part de la 
Comissió de seguiment i Direcció. 

 
 
 
 
 

 

 

  

 

9. Seguiment del projecte de convivència 

 

La comissió de convivència tindrà la tasca de fer el seguiment d’aquest projecte, reunint-se de 

forma periòdica o sempre que calgui. Haurà de: 

 

 Valorar el coneixement d’aquest projecte en els diferents àmbits de la comunitat 

educativa. 

 Comprovar la seva eficàcia. 

 Analitzar les situacions conflictives que s’han donat durant el curs escolar. 

 Recollir propostes, recomanacions, suggeriments, per continuar avançant en la 

millora del clima de convivencia  
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10. Glossari 

Agressió: acció no justificada contra l’equilibri, la integritat o els drets d’una persona mitjançant 

amenaces o atacs. 

Assertivitat: És la capacitat d’expressar i defensar les pròpies emocions i idees tot respectant les 

dels altres. 

Assetjament (Bullying): Qualsevol forma de maltractament físic, verbal, psicològic, social, 

moral, sexual, ideològic o virtual, sostingut en el temps, definit per la seva freqüència i 

intencionalitat de causar dany i patiment a un subjecte en concret, que pot ser exercit per un 

individu o un grup, amb participació passiva o activa de la resta de companys/es, produït per una 

desigualtat de poder, generant un canvi de personalitat en la víctima o víctimes (ansietat, descens 

de l’autoestima, quadres depressius) que dificulten la seva integració en l’institut i el 

desenvolupament normal dels aprenentatges. Aquesta acció negativa i intencionada, situa la 

víctima en una posició de la qual difícilment pot sortir pels seus propis mitjans. 

Ciberassetjament: assetjament intencionat, repetit i mantingut en el temps portat a terme a 

través de les tecnologies que pot produir-se a l’institut i fora, amb o sense anonimat per grups 

d’individus contra víctimes que no poden defensar-se. 

Empatia: És la capacitat per connectar, respectuosament, amb els sentiments i les emocions de 

les altres persones i per comprendre els seus arguments i punts de vista. 

Pràctiques restauratives: Les pràctiques restauratives constitueixen un ventall d’eines que 

permeten prevenir, detectar, gestionar i resoldre les situacions de conflicte per tal de millorar la 

convivència i reforçar els vincles afectius entre les persones afectades per aquestes situacions. 

Violència: Coacció física o moral exercida sobre una persona per obligar-la a una determinada 

acció o omissió. 

Absentisme: és l’absència reiterada i no justificada, dins de l’horari escolar, d’alumnat en edat 

d’escolarització obligatòria en el centre educatiu on està matriculat. 

Acollida: és el conjunt sistemàtic d’actituds i actuacions que el centre educatiu posa en 

funcionament per acompanyar els nous membres de la comunitat educativa, o els que s’incorporen 

després de processos d’absència, en la vida i la cultura del centre, i, alhora, fer-los partícips dels 

projectes que s’hi desenvolupen. 

Coeducació: Acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats i 

individualitats de l’alumnat, independentment del seu sexe o orientació sexual, potenciant la 

igualtat real d’oportunitats. Cerca l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de gènere o 

d’orientació sexual i el respecte per a la diversitat de l’alumnat. 

Competències socioemocionals: és la presa de consciència d’un mateix i la millora de les 

condicions de les relacions interpersonals i, per tant, de la convivència dins els centres educatius. 
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Comunicació: entre família i escola és el conjunt sistemàtic d’actuacions i canals que el centre 

educatiu posa en funcionament amb l’objectiu de compartir la responsabilitat educativa i 

millorar l’èxit educatiu de l’alumnat i també el funcionament del centre. Cal explicitar a les 

famílies què fem i per què ho fem en tot moment i, amb el mateix propòsit, conèixer quines són 

les seves expectatives i opinions. 

Conflicte: situació en la qual dues o més persones estan en desacord perquè els seus interessos 

són incompatibles, o bé, els perceben així. 

Educació intercultural: Promou espais d’inclusió basats en la igualtat i la necessitat de 

compartir uns valors comuns que ajudin a conviure en una mateixa comunitat. Promou l’ús de la 

llengua catalana en un marc plurilingüe com un element de cohesió i igualtat d’oportunitats. 

Educació per la pau: La convivència és el valor primer de tota societat que busqui la pau i que 

utilitza el diàleg per resoldre tota mena de qüestions. 

Esforç: l’esforç és la capacitat que tenim de treballar durant un temps continuat per aconseguir 

uns objectius determinats. Constitueix la base fonamental perquè l’alumnat obtingui un major 

rendiment. 

Mediació: procés de gestió positiva de conflictes. 

Inclusió: suposa una millora evolutiva respecte a la idea d’integració. La inclusió pretén que 

siguin els mateixos centres educatius els que s’adaptin a la diversitat de l’alumnat que tenen 

escolaritzat de manera que el centre identifiqui les barreres que dificulten l’aprenentatge, la 

socialització i la participació de l’alumnat i cercar-les, eliminar-les o minimitzar-les. 

Norma: La norma és l’instrument regulador de la convivència que té com a finalitat garantir els 

drets i els deures de tothom. Les normes del centre estan recollides en el document NOFC 

(Normes d’Organització i Funcionament del Centre), que són les propostes compatibles i 

coherents amb la normativa vigent de rang superior i adaptables a l’especificat del nostre centre 

educatiu. 

Participació: és molt clar que s’aprèn participant. En aquest sentit el centre necessita estructures 

que facilitin la participació de l’alumnat i pràctiques que hi convidin. De manera especial 

l’institut incideix en la participació de les famílies en la tasca educativa de l’institut. La seva 

implicació és un factor determinant en l’èxit educatiu dels seus fills/es. La carta de compromís 

educatiu és l’instrument que estableix el marc de comunicació i de participació entre l’institut i 

la família per dur a terme una acció coherent i coordinada en el desenvolupament personal, 

acadèmic i social de cada infant i jove. 

Respecte: Principi bàsic per viure i conviure en societat, actitud de reconeixement dels drets de 

les persones i la valoració de la seva identitat, opinió i manera de pensar. És necessari potenciar 

el respecte a un mateix, als altres, al món. 

Responsabilitat: Capacitat de dur a terme els compromisos adquirits i d’assumir les 

conseqüències dels propis actes. 
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