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PLA DE CONVIVÈNCIA DEL CP PINTOR TORRENT  
 
1-COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA 
 
Coordinadora: Pepi Quintana Busquets 
Director/a: Francisca Mª Rodríguez Anglada 
Cap d'Estudis: Francesca Román Campins 
Representant  de l’EOE: Dolors Lafarga 
Representant del professorat: Maria Rosa Mercadal Franco 
Representant PAS: Jaume Sales 
Representant dels pares/mares: Bartomeu Mercadal  
Representant de l’alumnat:  
 
2-CARACTERÍSTIQUES I ENTORN DEL CENTRE. 
 
2.1 Introducció 
 
El centre és una col·legi de titularitat pública d’educació infantil i primària. És un centre d’una sola 
línia que, puntualment té  algun curs desdoblat. 
 
El règim de permanència al centre és de jornada continuada essent l’horari lectiu de 9 a 14 hores. 
 
La zona d'influència del centre és una zona perifèrica de la població, separada del centre urbà per un 
accident geogràfic natural, un barranc, que acaba al port de Ciutadella. Abarca les barriades de Dalt 
Es Penyals, Sa Quintana i la urbanització de Cala'n Blanes. La zona, recentment s'ha desenvolupat 
urbanística ment construint-se gran quantitat de d'habitatges, cases d'una o dues plantes i blocs de 
pisos. La major parts d'aquests habitatges està ocupat per famílies amb alumnat en edat escolar, la 
qual cosa fa que es produeixi un excedent en el número de sol·licituds d'admissió.  
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2.2. Espais 
El centre consta de dos edificis, un per a educació infantil i l’altre que, a més de les aules 
d’educació primària, té els espais d’ús comú. Els dos edificis estan separats per una distància de 50 
metres aproximadament. 
 
Edifici Principal 

 
Edifici Educació Infantil 

ESPAI UTILITAT Tipus d’ús 

Aula 1 + magatzem Psicomotricitat  Comú 
Aula 2 + bany EI3  
Aula 3 + bany EI4  
Aula 4 +bany EI5  
Despatx 1 Sala professorat Comú 
Despatx 2 Suports petit grup Comú 
Magatzem Emmagatzament material Educació Infantil Comú 
Magatzem neteja Material de neteja  
Serveis professorat Ús del professorat / Farmaciola Comú 

E
du

ca
ci

ó 
In

fa
nt

il 

Servei minusvàlids No utilitzat actualment Comú 

 

ESPAI UTILITAT Tipus d’ús 

Aula 1 Primer cicle  
Aula 2 Primer cicle  
Aula Música E. Músical  Comú 
Sala Professorat Activitats del professorat /Suport petits grups Comú 
Despatx 1 Secretaria i Direcció  
Despatx 2 APIMA    
Menjador Servei escolar de menjador / Religió / Suports Comú 
Cuina Servei escolar de menjador / activitats aules Comú 
Magatzems cuina Servei escolar de menjador Comú 
Serveis cuina Ulitizació personal menjador Comú 
Magatzem Emmagatzament material centre i neteja Comú 
Magatzem neteja Material de neteja Comú 
Serveis alumnat Utilització alumnat Comú 

P
la

nt
a 

 b
ai

xa
 

Servei minusvàlids Utilització professorat /farmaciola Comú 
Aula 3 Segon cicle  
Aula 4 Segon cicle  
Aula 5 Segon cicle  
Aula 6 Tercer cicle  
Aula 7 Tercer cicle  
Aula 8 Tercer cicle  
Aula 9 Recursos,PT, AD, AL, reunions equip 

psicopedagògic 
Comú 

Aula 9 Aula de TICs Comú 
Serveis alumnat Utilització alumnat  
Serveis professorat Utilització professorat Comú 

P
rim

er
a 

pl
an

ta
 

Magatzem neteja Material de neteja Comú 
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Espais exteriors 
ESPAI UTILITAT Tipus d’ús 

Pista poliesportiva Educació Física /Esbarjo 2n i 3r cicle Comú 
Pista bàsquet Esbarjo 2n i 3r cicle Comú 
Caseta material EF Emmagatzament material EF Comú 
Vestidors Educació Física Comú 
Magatzem exterior Emmagatzament material centre Comú 
Zona jocs 1 Esbarjo (Primer cicle /Educació Infantil) Comú 
Zona jocs 2  Esbarjo (Primària) Comú 
Zona pàrking Esbarjo (Primer cicle) Comú 
Pati Educació Infantil Esbarjo i altres activitats (Educació Infantil) Comú 
 
Les principals mancances del centre quant els espais són: 
 
Vestuaris: Són totalment insuficients, especialment per aquells cursos en els que hi ha gran 
diferència entre fillets i filletes. 
 
Aula 8: (Recursos i Equip de Suport): El existir només un espai a l’edifici principal destinat a 
l’equip de suport fa que sovint s’hagi de compartir entre les diferents especialistes, interferint la 
feina que fan amb l’alumnat. 
 
És del tot necessari la construcció d’un aula d’educació física i espai d’usos múltiples, ja que el 
centre no disposa de cap espai en el que es pugui desenvolupar l’educació física quan les condicions 
meteorològiques són adverses. Tampoc es disposa de cap espai per realitzar activitats en gran grup: 
assemblees de centre, representacions teatrals, conferències, reunions de pares i mares del centre.... 
 
Altres demandes del professorat en qüestió d’espais són la necessitat de disposar d’un aula d’anglès 
i l’augment de l’espai destinat a oficines i equip de suport. 
 
2.3 Alumnat  
 
Les edats de l’alumnat del centre van des del 3 anys complerts dins l’any natural corresponent fins 
els 13 (cas d’alumnat repetidor d’algun curs). 
 
La major part de l’alumnat resideix a la zona d’influència del centre,  destacant que un percentatge 
molt elevat: el 39% viu a la urbanització de Cala’n Blanes, la part més propera de la qual es troba a 
més de tres quilòmetres del centre urbà. (Dades curs 2011-12) 
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Zones de Residència alumnat- Curs 2011-12
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Zones de residència de l'alumnat per grups
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La dispersió de residència de l’alumnat interfereix en el funcionament del centre ja que dificulta la 
programació de tasques cooperatives de l’alumnat fora de l’horari lectiu, així com  la dificultat 
d’accés d’alguns alumnes als serveis que s’ofereixen al nucli urbà: biblioteca, activitats 
extraescolars .... 
 
La matrícula actual del centre es recull a la següent taula: (curs 2011-12) 
 

AANEE   
Nº 

Unitats 
Ord 

NEE 
Altres 

NESE 

 

Total 

EI 3 1 25 0 1 26 

EI 4 1 22 2 2 26 
     Ed. 

Infantil 
EI 5 1 21 1 4 26 

1r 1 20 2 3 25 

2n 1 19 2 3 24 

3rA 1 10 2 6 18 

3rB 1 13 0 5 18 

4t 1 18 0 1 19 

 

 

Ed. 

Primària 

5è 1 20 1 6 27 
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6è 1 20 2 3 23 

Total 10 188 12 34 232 

 
El centre presenta una   ràtio  mitjana de 23,2 alumnes /aula. Si bé les ràtios estan distribuïdes de 
manera irregular, superant 4 nivells la  mitjana. 
 
El número d’alumnat amb necessitats educatives específiques és de 46 que  representa un 19,8 % 
sobre el total del centre.  
 
El número d’alumnat de nacionalitat estrangera és de 12. Per tant no presenta un percentatge  molt 
significatiu al centre. 
 
L’alumnat es troba agrupat segons l’edat. 
 
Actualment es realitzen diferents agrupaments al nivell de 5è, per afavorir l’atenció a la diversitat 
 
També es realitzen desdoblaments a Educació Primària perquè els alumnes puguin realitzar 
activitats a l’aula d’ordinadors, i a Educació Infantil a l’àrea de música,  psicomotricitat i llengua 
anglesa. 
 
En el cas d’alumnat amb necessitats educatives específiques es realitzen altres agrupaments, quasi 
sempre amb alumnat del mateix cicle. 
 
2.4 Professorat del centre  (Curs 2011-12) 
 

Plantilla INF PRI FA EF MU PT AL AD Habilitades EF PT 
Ordinària 4 6 1 1 1 1 1 1 Ordinària 1 1 

Religió  0,2         
 
El número actual de professorat definitiu al centre és de 15. Per tant, actualment la composició del 
claustre no varia, fet que facilita l’organització del centre, si bé  a vegades es fa més difícil tenir en 
compta al professorat que s’incorpora al centre. 
 
 2. 5 Personal  no docent 
 
El centre diposa d’una ATE contractada per la Conselleria d’Educació que presta els seus serveis 
des del curs 2003-04 , actualment l’horari que realitza és de jornada escolar completa (5 hores). 
 
El centre disposa d’un porter contractat per l’ajuntament que presta els seus serveis a jornada 
completa, amb una antiguitat al centre de tres cursos lectius. 
El servei de menjador disposa de dues  monitores. L’encarregada del menjador té un antiguitat al 
centre  de 2  i l’altre monitora ha prestat el seus serveis durant més de  tres cursos lectius. 
 
2.6 APIMA 
 
Al centre existeix una associació de pares i mares legalment constituïda. 
 
2.7  Serveis complementaris 
 
2.7.1 Servei escolar de menjador 
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El presta l’empresa d’alimentació FLOMA, S.L.. El menjar s’elabora al CP Pere Casasnovas i es 
transporta al nostre centre en envasos isotèrmics, tal i com indica la normativa sanitària en aquests 
casos. L’horari del servei és de 14 a 16 h. El nombre actual d’usuaris fixes de menjador és de 14 
alumnes. Pràcticament no hi ha usuaris eventuals. (dades curs 2011-12) 
 
2.7.2 Servei de transport escolar 

 
El Centre disposa de dues rutes de transport: les  rutes de Cala’n Blanes i  la ruta de Cala’n Bosch-
Cala Blanca-Santandria (compartida amb CP Mare de Déu del Toro). L’horari de transport és a les 
8 h 40m  hores. L’horari de tornada de la ruta de Cala’n Blanes és a les 16 hores i el de la ruta de 
Cala Blanca, a les 14 hores.  

Nº alumnes que han sol·licitat servei de transport 

 

 

 

Aquestes dades contrasten amb les de l’alumnat que té la seva residència a Cala’n 

Blanes. Es constata una infrautilització d’aquesta ruta. 

Durant el servei de transport escolar l’alumnat està sota la custòdia dels acompanyats 

de l’empresa “la Productora”, concessionària d’aquest servei.  

 
2.7.3 Escola Matinera 
 
El servei d’escola matinera funciona al centre en horari de 8 a 9 del matí. La gestió del servei és a 
càrrec de l’Apima del centre i el presta una monitora amb funcions de voluntària educativa.  La 
mitjana d’alumnes que utilitzen de manera fixa aquest servei és de 12. (dades curs 2011-12) 
 
2.8  Diagnòstic actual de la convivència. 
 
Per  a la realització del diàgnòstic actual de la convivència al centre es va tenir  en compte l’opinió 
del professorat, del personal no docent i dels representants dels pares al Consell Escolar i APIMA.  
 
Es va partir del següent document 
 
Què entenem per conflicte? 
Els conflictes són fenòmens naturals que formen part de la vida de totes les persones que es 
desencadenen a partir de la confrontació d'interessos o de la intersecció de dues posicions front 
una necessitat, una situació, un objecte o una intenció, i no sempre generen violència;  en moltes 
ocasions són útils per al desenvolupament socio-moral de les persones. 
  
No hi ha conflictes positius ni negatius, tot depèn de la manera (procediments i estratègies) de fer-
los front. Les respostes no violentes són les més valuoses, es basen en el diàleg i en accions 
encaminades a lluitar contra el conflicte i no contra la persona. El conflicte pot cursar generar  
amb agressivitat, quan fallen, de qualque manera, els instruments mediadors amb els quals fer-los 
front. 
El domini d'un mateix i la contenció i control de l'agressivitat de l'altre en situacions de conflicte és 
un procés que s'aprèn, tot i que no tothom té el mateix grau d'èxit. Aprendre a dominar la pròpia 
agressivitat i tenir l'habilitat de que no ens afecti la dels altres, amb els quals moltes vegades 

Ruta Cala´n Blanes 11 

Ruta Cala’n  Bosch 1 
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entraren en conflictes, es una tasca complexa. 
 
Com responem als conflictes? 
Hi ha cinc respostes bàsiques al conflicte: 
Competició: utilitzant estratègies que derrotin a l'altra persona i li imposin la pròpia voluntat. 
Compromís: utilitzant estratègies que ens permeten obtenir una part dels nostres interessos a canvi 
de cedir-ne una part. 
Cooperació: utilitzant estratègies que contemplin els interessos d'ambdues parts. 
Acomodació: utilitzant estratègies de renuncia als propis objectius per tal que l'altra persona 
obtengui allò que vol. 
Evitació:  utilitzant estratègies de fugida, de  manera que ningú obté allò que desitja. 
 
 
El document es va lliurar a tots els cicles i a l’APIMA conjuntament amb  una graella on enregistrar 
les situacions conflictives detectades, entre qui es donen, la freqüència i les respostes que dóna 
actualment el centre. Es va mantenir també una entrevista amb el personal no docent. 
 
De l’anàlisi de les diferents aportacions es desprén tot un seguit de circumstàncies que afavoreixen 
l’aparició de conflictes i que es descriuen a continuació: 
 
Situacions  que poden  crear conflictes  entre l’alumnat:  
 
-Entrades ,sortides, canvis d’aula. 
-Aula (ús del material comú, torns de paraula, respecte als altres, creació de grups de feina i elecció 
de projectes de treball, alumnat amb conductes disruptives) 
-Pati (ús de la pista de futbol, jocs de moda, jocs de pati, dotació de material a EI, ús del material a 
EI ... 
-Incorporacions  de nous alumnes a un grup. (nouvinguts i repetidors) 
 
Aquestes situacions provoquen diferents reaccions de l’alumnat:  
 
-Maltractaments verbals principalment amb insults,  físics (baralles, agressions) i molt 
ocasionalment maltractaments socials amb aïllaments, rebuig o marginació. 
 
Les incidències més freqüents es solen donar principalment en els darrers cursos d’educació 
primària. 
 
Situacions  que poden  crear conflictes entre el professorat 
 
Si bé el clima de convivència entre el professorat del centre és  bo, sempre hi ha situacions que, per 
la confrontació d’interessos que suposen,  podrien en un moment donat provocar conflictes, 
aquestes situacions  es recullen a continuació per tal de tenir-les en compte a l’hora d’elaborar 
aquest pla, sense que necessàriament actualment constituexin situacions problemàtiques  
 
A començament de curs, en el moment de planificar-lo : 
 
- Elecció de tutories 
- Distribució d'horari lectiu 
- Distribució de comissions 
 
Al llarg del curs escolar : 
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- Ús dels espais comuns 
- Ús del material  comú del centre (audiovisuals, TICs…) 
- Substitucions i acompanyats sortides  
- Atribució de responsabilitats 
- Puntualitat en el  canvi de classes 
 
Situacions  que poden  crear conflictes entre l’alumnat i el professorat. 
 
A les entrades i sortides. Quan hi ha intervencions de mestres que no són tutors. 
 
A l’aula: 
- Faltes de puntualitat quan provoquen la interrupció  de la classe. 
- No dur el material necessari 
- No portar les notes signades  
-Presentació de deures encomanats a l'aula (justificacions.....)  
-No col·laborar a l'hora de dur material  del projecte. 
- No prestar atenció a les activitats de classe. 
 
Al pati:  
Les intervencions del mestres per solucionar algun conflicte entre l’alumnat, especialment quan es 
tracta d’intervencions de professorat que no són tutors del  alumnes.  
Aquests situacions deriven  ocasionalment en  faltes de respecte (verbals) i ocasionalment en actes 
d’indisciplina. 
 
Situacions  que poden  crear conflicte entre pares/mares i professorat 
 
No es donen freqüentment, però en ocasions els pares/mares manifesten desacord amb les decisions 
del/de la  tutor/a (correccions, repeticions de curs, informes d’avaluacions...) 
 
Aquest fet provoca la desautorització del mestre. 
 
Situacions  que poden  crear conflicte entre pares i mares 
 
El professorat del centre s’ha vist involucrat en algunes ocasions  en conflictes familiars en casos de 
separacions i també, de manera més ocasional en falta d’acord referents a temes educatius entre els 
progenitors d’algun alumne. 
 
Situacions que poden  crear conflicte entre l’alumnat i el centre 
 
Esporàdicament s’ha donat algun cas de desperfectes en les instal·lacions del centre. 
 
Situacions que poden  crear conflicte entre les famílies i el centre 
 
Les situacions que poden provocar conflicte entre les famílies i el centre són derivades de les 
intervencions realitzades per part del centre davant situacions d’absentisme escolar o faltes de 
puntualitat, així com la tramesa d’informació a serveis externs del centre (Servei de Menors, 
Treballadora Social EOEP, Serveis Socials Ajuntament...) 
 
També s’ha donat ocasionalment la situació d’involucrar al centre per la interferència de pares 
/mares  en  baralles entre l’alumnat i situacions en les quals algun pare/mare ha realitzat correccions 



CEIP PINTOR TORRENT                                                              PLA DE CONVIVÈNCIA 

9 
Revisió 2 

Aprovació Consell Escolar: 24-1-2012 

a algun alumne dins el centre escolar. 
 
Situació de la convivència en relació al personal no docent 
 
Si bé el personal no docent manifesta la seva satisfacció de treballar al centre  hi ha algunes 
situacions que es podrien millorar com la planificació de les tasques que se’ls encomana. 
Manifesten també que, a vegades, es troben en situacions incòmodes quan, per part dels 
pares/mares, se’ls demana certes informacions de les quals no en són competents. 
 
 
2.9 Respostes que dóna el centre  
 
En relació a la prevenció de conflictes entre alumnat el centre realitza una sèrie d’actuacions 
canalitzades a través de les tutories d’aula, que són instruments de gran importància per a 
desenvolupar la convivència. En el cas de l’ús de les instal·lacions comuns, especialment a l’hora 
d’esbarjo, s’acorda anualment un calendari d’ús a l’assemblea de delegats. 
 
En el cas que el conflicte esdevengui en qualsevol tipus de maltractament la intervenció immediata 
la fa el professorat que el detecta i el primer que es fa es aturar l’agressió, ja sigui física o verbal. 
Posteriorment es posa en coneixement del tutor/s dels alumnes implicats i aquests fan una anàlisi 
més calmada de la situació, escoltant  ambdues parst i procurant que, mitjançant el diàleg, es 
resolgui la situació.  
 
En casos extrems i qual la situació així ho requereix es posen el fets  en coneixement del cap 
d’estudis i/o la direcció del centre i si fa el cas s’informa  a la família. 
 
Amb l’objectiu de  millorar les entrades, sortides i els canvis de classe, s’han unificat els criteris 
entre el professorat, posant molta cura en el compliment, per part de tot l’alumnat, d’una sèrie de 
normes encaminades aconseguir l’objectiu previst: no córrer pels passadissos, pujar i davallar 
l’escala sense córrer i per la dreta, deixant sempre un pas lliure a l’esquerra, evitar fer renous en els 
canvis de classe... El treball d’aquest hàbits s’ha de fer anualment i de forma contínua (Utilitzar 
pictogrames realitzats per l’alumnat que recordin les normes, fer que l’alumnat repeteixi de manera 
correcta els desplaçaments dins el centre, recordar i treballar les normes a través de l’assemblea de 
delegat/des i tutories...) 
 
En el casos de falta de respecte o indisciplina de l’alumnat  envers els mestres es produeix,  en 
primer lloc,  una intervenció del mestre afectat, que consisteix en un anàlisi i reflexió de la situació 
viscuda. En casos extrems i especialment quan l’alumne no accepta a realitzar aquesta reflexió es 
posa en coneixement de la família.  
 
Quan la distorsió prové de la no realització de les tasques encomanades, es posa en coneixement de 
la família a través de l’agenda escolar. 
 
Per prevenir les situacions descrites entre el professorat, abans d’elaborar la PGA i assignar els 
diferents cursos i nomenar responsables, després de mantenir entrevistes amb algun mestre en 
particular, l’equip directiu elabora una graella amb la situació actual de cada grup, i en ocasions 
històrica (quan algun grup ha anat canviant de tutoria successivament, ha sofert baixes significatives 
del professorat...) que es presenta al claustre i és amb consens d’aquest  i segons les possibilitats 
horàries del professorat com es reparteixen les responsabilitat de cada curs. Els criteris de les 
assignacions realitzades es recullen a la PGA. 
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Es segueix un procediment similar a l’hora d’establir els horaris dels grups, es prioritza sempre els 
horaris dels alumnes sobre els del professorat. Igualment es fa amb el calendari de substitucions, 
recollint els criteris d’elaboració  a la PGA 
 
Quant el que fa a l’ús dels espais i material comú, s’estableixen calendaris de reserva. 
 
En relació a les situacions viscudes amb els pares/mares s’intenta, mitjançant el diàleg, explicar a 
les famílies el perquè d’una decisió. En algun cas puntual les tutores han sol·licita la intervenció de 
l’equip directiu, que actua com a mediador. Si fos necessari es sol·licitaria  la intervenció de 
l’inspector de referència. 
 
 
2.10 Relació amb les famílies i recursos de l’entorn i la comunitat 
 
La relació amb les famílies, llevat d’algun cas puntual, és bona i aquestes manifesten satisfacció 
envers l’escola. 
 
La relació es canalitza a través de les reunions  de grup on es donen informacions de caire general a 
principi de curs. 
 
Durant la resta del curs es realitzen entrevistes individuals de seguiment de l’alumnat. Com a mínim 
dues vegades durant el cicle es lliuren els informes trimestrals de forma individual. 
 
La informació generada pel centre es canalitza a través del tauler d’anuncis i de les circulars  que 
s’envien periòdicament a les famílies, són moltes les que ja la reben per correu electrònic. 
 
Donada la interconnexió de la població escolar amb el seu entorn, qualsevol intervenció 
professional transcendeix l’àmbit educatiu, i afecta directament o indirectament a altres àmbits del 
sector. 
 
Per tot això és molt important coordinar-se amb els diferents recursos socials, culturals, sanitaris, 
esportius... del sector, per conèixer exactament el seu funcionament, característiques i manera 
d’accedir-hi. 
 
L’Equip d’Orientació Educativa i Psicopedagògica, dins de les seves funcions d’atenció al sector, 
s’encarrega de la coordinació amb els serveis socials i sanitaris. 
 
Las coordinacions de l’EOEP amb altres serveis es fan al llarg de tot el curs, sempre que és 
necessari. Amb alguns serveis es realitzen coordinacions periòdiques i amb altres es mantenen 
contactes puntuals. Les tasques bàsiques que realitza són: 
 
- Intercanvi de dades d’informacions rellevants sobre l’alumnat. 
- Coordinació de les accions que es desenvolupen des d’aquests serveis amb l’EOEP i el centre 
escolar. 
- Coneixement dels recursos amb que compta el sector. 
- Derivació i seguiment de casos quan sigui necessari. 
 
L’equip directiu del centre, conjuntament amb el porter, estan en contacte continu amb la regiduria 
d’educació per tots els temes que tenen relació amb el manteniment de les infrastructures. 
 
A final de curs es realitzen coordinacions amb Departament  d’Orientació dels Instituts per tal 
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d’afavorir el pas de l’alumnat a l’ESO i  amb les Escoles d’Educació Infantil. 
 
El centre es coordina amb els diferents programes  educatius del Consell Insular i Ajuntament..a 
través del coordinador d’activitats complementàries. 
 
Cada principi de curs es designa un membre del Claustre com a representat del centre al CEP. La 
seva funció és fer d’enllaç. La cap d’estudis actua com a representat del centre al C EP. 
 
Es mantenen contactes amb la Conselleria de Salut i Consum i IBSALUD per tmes com: vacunes, 
programa de prevenció d’higiene bucodental i audiometries. 
 
 
3-OBJECTIUS  A ACONSEGUIR AMB EL DESENVOLUPAMENT DE L PLA  
 
Objectius generals 
 
Aconseguir la integració efectiva de tot l’alumnat 
Promoure la implicació de les famílies 
Impulsar les relacions entre tots els membres de la comunitat escolar 
Prevenir els conflictes i la seva gestió positiva 
 
Objectius específics pels propers cursos    
 
� Actuar en equip per tal d’evitar contradiccions i oferir un marc clar d’actuació a l’alumnat i a les 

famílies. 
 
� Disposar de normes clares, revisades periòdicament i acordades  per tota la comunitat, així com 

consensuar la forma d’aplicació i les conseqüències del seu incompliment. 
 
� Conscienciar  tots els membres de la comunitat educativa de la necessitat de conèixer i respectar 

els drets i deures dels alumnes, professors, personal no docent i els pares i mares. 
 
� Potenciar, dins del pla d’acció tutorial, totes aquelles activitats que afavoreixin l’ordre i el 

respecte mutu, entre les que cap destacar l’elaboració i el seguiment de les normes específiques 
del grup classe, així com l’atribució de responsabilitats i procurar que els grups sentin les aules 
com els seus propis espais.  

 
� Planificar i realitzar actuacions encaminades a afavorir la igualtat d’oportunitats entre l’alumnat 

del centre. 
 
� Establir vies de negociació a l’hora de resoldre els conflictes. 
 
� Mantenir, per part del professorat, una línia de conducta coherent, compartint les decisions de 

les tutories  i evitant adoptar mesures unilateralment. 
 
� Desenvolupar l’interès pel treball cooperatiu i solidari, fomentant el treball en equip. Promoure i 

planificar activitats entre grups de diferents edats. 
 
� Tenir cura en  la disposició d’aules, passadissos, espais i afavorir la participació de l’alumnat en 

la seva decoració, creant ambients agradables per a tota la comunitat educativa. 
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� Afavorir la canalització de la informació tant a les famílies com al professorat del centre. 
 
� Establir  calendaris de manera que es faciliti l’accés a la informació, als recursos i als espais del 

centre. 
 
� Establir espais habituals de comunicació de l’equip directiu del centre amb l’APIMA 
 
� Divulgar a tota la comunitat educativa el pla de convivència 
 
Anualment es recolliran a la PGA els objectius concrets per a cada curs escolar. Aquests hauran de 
ser concrets, factibles d’aconseguir i avaluables. 
 
4-PROPOSTES DE FORMACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE RECURSOS  
 
La formació del professorat es considera essencial per un bon desenvolupament del Pla de 
Convivència. El professorat del centre és conscient d’aquesta necessitat per la qual cosa els propers 
cursos es contempla, quan sigui possible, una  la formació encaminada  al desenvolupament 
d’habilitats socials, resolució de conflictes, estratègies per fomentar la participació, intervenció 
davant problemes de conducta...  
 
 
5-ACCIONS PREVISTES PER A LA CONSECUCIÓ D’OBJECTIUS 
 

5.1  Difusió a començament del curs del Pla de Convivència i normes  concretes tant a nivell 
general com a nivell d’aula, que s’aplicaran al llarg del curs escolar. 
Responsable: Equip Directiu i professorat 
Recursos: ROF,  Pla de Convivència. 
Metodologia: Reunions del Claustre, tutories d’aula, reunions amb els responsables del menjador 
escolar.  
Temporalització: Primer trimestre. 
 
 
5.2 Elaboració del pla d’actuació corresponent a l’any en curs, concreció dels objectius específics a 
aconseguir i inclusió en la PGA anual. 
Responsable: Equip Directiu, Comissió de Convivència, Claustre. 
Recursos: ROF, Pla de Convivència, PGA 
Metodologia: Reunions amb les persones responsables 
Temporalització: Primer trimetre 
 
5.3 Difusió del Pla de Convivencia a tota la Comunitat Educativa 
Responsable: Comissió de Convivencia 
Recursos: Assemblees, reunions de pares i mares, circular, publicació web de centre… 
Metodología 
Temporalització: Al llarg del curs  

 
5.4   Analitzar en tutoria la convivència de l’aula una vegada per trimestre i informar als cicles i a la 
CCP.  
 Responsable: Tutors i equip de suport 
Recursos: Diàleg entre l’alumnat, Pla de conviència, tutoria 
Metodologia: Democràtica i participativa. 
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Temporalització: Al llarg del curs   
 
5. 5 Difusió a tota la comunitat educativa del decret de drets i deures de l’alumnat 
Responsable: Equip directiu, tutors/es 
 
. 
5.6. Organització d’activitats que fomentin la conviència al centre: celebracions conjuntes, activitats 
de jocs cooperatius..  
Responsable: Equip directiu, professorat i APIMA 
Recursos: Reunions , espais del centre 
Temporalització: Al llarg del curs 
 
5.7 Revisió del ROF. Adequació de les normes de funcionament a la realitat actual del centre 
establint poques normes i clares 
Persones responsables: Equip Directiu- Claustre i Consell Escolar 
Recursos: ROF 
Metodologia:   A través de reunions de les persones implicades. 
Temporalització: Al llarg del curs 
 
5.8 Desenvolupament de programes d’habilitats socials 
Persones responsables: Tutors /Treballadora Social EOEP 
Recursos: Programes, assessorament extern  
Temporalització: Al llarg del curs 
 
5.9 Realitzar accions per afavorir la igualtat d’oportunitats de l’alumnat del centre (facilitar l’ús de 
les TICs, Biblioteca, adequar els suports a les necessitat de l’alumat, facilitar la informació a les 
famílies en temes relacionats amb ajudes, programes de reforç escolar...) 
Persones responsables:Equip Directiu, Equip de suport, EOEP, professorat 
Recursos: Convocatòries anuals d’ajudes, espais i material del centre 
Temporalització: Al llarg del curs 
 
5.10 Revisió i difusió del Pla d’Acollida,   del Pla d’Atenció a la Diversitat i del Pla d’acció tutorial 
Persones Responsables: Equip Directiu, Equip de suport, EOEP i professorat. 
Recursos: Documents del centre, assessorament extern. 
Temporalització: Al llarg del curs. 
 
 
5.10 Realitzat actuacions per facilitar la participació de les famílies: xerrades, jornades de portes 
obertes, crear espais de difusió de les activitas realitzades al centre. 
Responsables: Professorat 
Recursos: Materials elaborats per l’alumnat, espais del centre, blocs, pàgina web.. 
Temporalització: Trimestralment 
 
 
6-PROCEDIMENTS ESPECÍFICS D’ACTUACIÓ PER PREVENIR CASOS DE 
VIOLÈNCIA I ASSETJAMENT ESCOLAR I INCORPORACIÓ DE MESURES 
ORGANITZATIVES. 
 
Considerant la definició d’assetjament escolar com el maltractament que rep repetidament i al llarg 
dels temps un alumne o una alumna d’altres i que té efectes de victimització en qui el rep, es 
concreta amb un comportament prolongat s’insult verbal, rebuig social, intimidació psicològica 
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d’uns infants cap a  altres, que es converteixen d’aquesta forma en víctimes dels seus companys. 
 
El centre ha d’estar molt atent als indicadors que poden fer sospitar l’existència d’assetjament 
escolar. Els que estableix la Direcció General de l’Oficina dels Drets dels Menors són: 
 

- Alumnes que a l’escola són objecte de burles, bromes desagradables, els anomenen amb 
malnoms, els insulten, sovint estan implicats en discussions i baralles en les quals es troben 
indefensos i sempre acaben perdent, en el joc són els últims en ser triats, al pati solen quedar 
prop del mestre, no tenen gaires amics.... 

 
- A classe tenen dificultat de parlar, fan una impressió d’inseguretat i/o ansietat, tenen us 

aspecte contrariat o trist, presenten un deteriorament gradual del rendiment escolar.... 
 

- Tornen a casa amb objectes trencats, demanen que els acompanyin a l’escola, o no hi volen 
anar, eviten determinats llocs, determinats dies o classes, fan camins il·lògics per anar a 
l’escola, no els conviden a casa dels altres ... 

 
- Aparició freqüent de grafits que insulten alumnes o grups d’alumnes amb resultats 

acadèmics baixos i dificultats d’atenció generalitzades, situacions d’exclusió social, 
distanciament envers els adults, manca de capacitat de gestió i resolució de conflictes... 

 
Quan es donen juntes algunes d’aquestes situacions i es repeteixen constantment podem estar 
davant un cas d’assetjament escolar. 

 
 
El centre ha de tenir una política educativa de tolerància zero cap a qualsevol tipus de violència. Els 
mestres han de posicionar-se públicament i clarament en contra de qualsevol forma de 
maltractament i abús, que és el primer que faran en donar-se al centre alguna d’aquestes situacions. 
 
S’utilitzarà un codi disciplinari positiu, amb poques normes, definides clarament i que s’hauran de 
consensuar i aplicar contundentment (sempre i a tothom). 
 
Davant episodis de violència escolar, dirigir les actuacions a tot el grup al qual pertanyen els 
alumnes. 
 
Gestionar democràticament el centre, fomentant la participació de totes les persones, establir canals 
de participació, consensuar les decisions, cercar coherència en les actuacions. 
 
Establir a les tutories espais de reflexió conjunta en els quals els alumnes puguin participar 
lliurement i en els quals s’abordi la problemàtica de les actituds i els comportaments violents. 
 
Posar en funcionament programes d’habilitats socials. 
 
Fomentar el treball en grups cooperatius. 
 
Prestar particular atenció a l’eradicació de maltractament verbal, que incideix molt negativament en 
la convivència. 
 
Supervisar de manera adequada les aules i evitar espais de vigilància o supervisió difícil (puntualitat 
en el canvi de classes i repartiment dels espais en la vigilància del pati). 
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7-MECANISMES DE DIFUSIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA DE 
CONVIVÈNCIA 
 
Correspon a la Comissió de Convivència el seguiment i coordinació de l’aplicació del Pla de 
Convivència. 
 
La Comissió de Convivència es reunirà al menys una vegada al trimestre per tal d’analitzar les 
incidències produïdes, les actuacions realitzades i els resultats obtinguts, així com per elevar al 
Consell Escolar i al Claustre  les propostes per a la millora de la convivència. 
 

El Consell Escolar elaborarà l’Informe Anual de Conviència que s’incorporarà a la Memòria Anuali 
i remetrà una còpia a l’Observatoria per a la Convivència.de la convivencia. 
 
La difusió del Pla es farà a través de les reunions generals de pares i mares, recursos tecnològics 
(pàgina web, blocs...), l’assemblea de delegats i tutories, donant especial relevància a les actuacions 
previstes per cada curs escolar. 


