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1. LA CONVIVÈNCIA I EL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 
 
La convivència implica la participació de tota la comunitat educativa per aprendre a 
conviure de manera positiva amb respecte i amb diàleg, i integrant visions i sensibilitats 
diferents. Són base del Projecte de convivència el respecte, la llibertat, la democràcia, el 
diàleg, la comunicació, el treball conjunt entre família i escola, el coneixement d’un mateix 
i dels altres, l’expressió de forma variada, l’esforç i l’acollida, entre d’altres. 
 
El Projecte de convivència és el document que engloba el conjunt d’accions dirigides, 
principalment, a la millora de la convivència. En aquest projecte trobarem el recull de les 
intervencions que el centre desenvolupa per tal de capacitar al nostre alumnat i a la resta 
de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva de conflictes per tal de 
crear una atmosfera de treball i una convivència segura i saludable. 
 
El nostre institut disposa d’una comissió de convivència, que es va crear durant el curs 
2018-2019, destinada a millorar la convivència en el centre i a tractar els conflictes. Es va 
crear pensant en l’ESO, que és on es troba el gruix de conflictivitat, encara que els 
alumnes de la postobligatòria també poden passar per la Comissió si fos necessari. La 
comissió està formada per 5 persones: un professor que forma part de la mediació escolar 
del centre, la Tècnica en Integració Social, dos professors/es més i el/la Cap d’estudis. 
 
La comissió de convivència tindrà entre les seves funcions col·laborar en la planificació, 
l’aplicació i el seguiment del Projecte de convivència. A més a més, ha de reflectir les 
accions que el centre educatiu desenvolupi per capacitar tots els alumnes i la resta de la 
comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.  

Les accions que s’hi proposen poden ser abordades des de tres nivells diferents: valors i 
actituds, resolució de conflictes i el marc organitzatiu. Així mateix, aquestes accions han 
d’anar adreçades a la millora de la convivència en tres àmbits diferents —aula, centre i 
entorn—, amb el benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d'intervenció 
afavoreix la transferència d'aprenentatges, valors, actituds i hàbits relacionals. 

Els objectius de la comissió de convivència són: 

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

● Ajudar cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món. 
● Potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat en un marc de valors 

compartits. 
● Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió 

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

El centre ha decidit fer mesures correctores basades en una entrevista per tal de fer 
reflexionar, adonar-se’n del conflicte creat, ser capaç de veure que és important demanar 
disculpes com també ser capaç d’acceptar el perdó, entre altres valors que es treballen de 
manera individual amb els alumnes que han tingut conflictes de qualsevol tipus. 

 
2. MARC INSTITUCIONAL I NORMATIU 

 
El Projecte Educatiu de l’Institut La Pineda defineix el caràcter propi del centre d’acord 
amb l’article 93 de la Llei d’Educació de Catalunya: “L’Institut La Pineda, com a centre 
públic depenent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, es 
defineix com a inclusiu, laic i respectuós amb la pluralitat, trets definidors del seu caràcter 
propi. També es defineix d'acord amb els principis de qualitat pedagògica, de direcció 
responsable, de dedicació i professionalitat docents, d'avaluació, de retiment de comptes, 
d'implicació de les famílies, de preservació de l'equitat, de cerca de l'excel·lència i de 
respecte a les idees i les creences dels alumnes i de llurs mares, pares o tutor.“ 

Així com la seva missió: “L'Institut d'Ensenyament Secundari La Pineda està al servei de la 
societat en general, i en particular, dels qui considera els seus usuaris: alumnes, famílies 
dels alumnes, centres d'ensenyaments superiors receptors de part del seu alumnat i 
empreses que contracten els professionals que forma. L’objectiu principal i permanent és 
la satisfacció dels requeriments educatius i formatius dels nostres usuaris, atesa la seva 
diversitat, complint la legislació i reglaments que siguin d’aplicació. Això implica establir 
amb ells una comunicació contínua i bidireccional per tal de conèixer les seves necessitats 
i poder donar resposta. Implica també establir objectius particulars anualment que ens 
condueixin a la consecució de l'objectiu principal”. 

El Projecte Educatiu del centre fa especial èmfasi en els valors amb què cal educar els 
nostres alumnes com són la igualtat, la solidaritat, el pluralisme, el respecte i la tolerància. 
En aquest sentit, el centre aposta clarament per la qualitat com a eina vertebradora per 
aconseguir dur a terme aquesta missió i des del febrer de 2005 acredita 
ininterrompudament la certificació de qualitat ISO 9001:2015 A més, l’Institut participa 
activament de les Xarxes de Treball del projecte de Qualitat i Millora que el Departament 
d'Ensenyament posa a l’abast dels centres per tal de gestionar correctament el seu 
sistema de qualitat.  

L’oferta educativa del centre comprèn estudis reglats obligatoris com l’Educació 
Secundària Obligatòria (ESO), estudis postobligatoris com el Batxillerat, els Cicles 
Formatius, Programes de Formació i Inserció, així com d’altres programes i serveis que el 
Departament d’Ensenyament posa a l’abast de la societat  com per exemple el Servei 
d’Assessorament i Reconeixement, les proves d’accés a cicles formatius i diverses mesures 
flexibilitzadores de l’FP. La programació General Anual de cada estudi concreta amb 
exactitud l’oferta en nombre de grups i nivells. 
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L’Institut és considerat com a centre de màxima complexitat a causa de l’entorn 
socioeconòmicament desfavorable. 

Aquest projecte tindrà en compte el marc normatiu següent:  

- Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. 

- Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius. 

-Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l'ordenació dels ensenyaments de 
l'educació secundària obligatòria. Article 23.3 Cada centre elaborarà el seu projecte 
educatiu, en el qual, a més dels valors, objectius i prioritats d'actuació, especificarà els 
principis bàsics per al desenvolupament curricular i el tractament transversal en les 
diverses matèries, els objectius de l'educació per la ciutadania i els drets humans. El 
projecte educatiu tindrà en compte les característiques de l'entorn social, cultural i 
sociolingüístic del centre; farà palès el respecte al principi de no discriminació i d'inclusió 
educativa com a valors fonamentals; i establirà els principis per a l'atenció a la diversitat 
de l'alumnat i l'acció tutorial, així com per a l'elaboració del pla de convivència i del 
projecte lingüístic del centre. 

- Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la 
convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya. 

-Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del 
batxillerat (DOGC núm. 5183, de 29.7.2008) 
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3. ÀMBITS, NIVELLS I TEMES D’ACTUACIÓ.  

El Projecte de convivència aborda tres nivells (Valors i actituds, Resolució de conflictes i 
Marc Organitzatiu), es planteja des de tres àmbits d’intervenció (Aula, Centre, Entorn) per 
treballar i desenvolupar els temes corresponents. 

 TEMES ÀMBITS 
D’INTERVENCIÓ 

NIVELLS 

VALORS I 
ACTITUDS 

Coeducació  

Educació intercultural  

Educació per la pau  

Educació socioemocional  

Educar en el respecte  

Educar en la gestió positiva 
dels conflictes  

Educar en l’esforç i la 
responsabilitat  

Inclusió 

 

 

 

 

AULA  

 
 
 
 
 
 
 
  

CENTRE 
 
 
 
 

 
ENTORN 

RESOLUCIÓ DE 
CONFLICTES 

Absentisme  

Conflictes greus  

Gestió i resolució positiva dels 
conflictes 

ORGANITZACIÓ 
DE CENTRE 

Acollida  

Comunicació  

Estructura i gestió de recursos  

Norma  

Participació 
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4. VALORS I ACTITUDS 

Tots aquests valors i actituds es treballen al nostre centre i concretament a les aules de 
cada curs des de l’aplicació del Pla d’acció Tutorial durant tot el curs. 

4.1 Coeducació:  

La coeducació és l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats 
i individualitats de les noies i els nois independentment del seu sexe, orientació 
afectivosexual, identitat o expressió de gènere, potenciant així la igualtat real 
d’oportunitats.  

Una bona acció coeducadora, tant en l’àmbit de centre com d’aula i entorn, és fonamental 
per prevenir la violència de gènere o per motius d’orientació afectivosexual, d’identitat o 
d’expressió de gènere, per reduir conductes de risc i per facilitar la detecció prematura de 
relacions abusives. 

Per potenciar la coeducació a l’institut La Pineda: 

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

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

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

- Realitzem tallers i xerrades en diferents nivells de l'ESO que estan programades al PAT. 

 

4.2 Educació intercultural: 

L’Educació intercultural és una resposta pedagògica a l’exigència de preparar a la 
ciutadania perquè pugui desenvolupar-se en una societat plural i democràtica. Té com a 
finalitat última la igualtat en drets, deures i oportunitats de totes les persones i el dret a la 
diferència en un marc de valors convivencials compartits. L’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. També promou l’ús de la llengua catalana en 
un marc plurilingüe com un element de cohesió i igualtat d’oportunitats. 

Per potenciar l’educació intercultural a l’institut La Pineda: 

- Formem la comunitat escolar en la integració de tots els seus membres.  

- Fomentem la integració a l'aula de tot l'alumnat. 

- Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i actuacions per 
educar l'alumnat en la comprensió de la diferència i la diversitat cultural. 

- Establim actuacions per promoure les relacions interpersonals i cohesionadores entre 
l'alumnat. 
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-Implementem els protocols elaborats pel Departament d'Ensenyament, en cas de 
necessitat. 

 

4.3 Educació per la pau:  

El deure de pau ens orienta en el projecte d’educar per a la pau que ve a ser educar per a 
la internacionalització, la tolerància i el reconeixement en la diversitat. Treballar per 
integrar identitats culturals i no per potenciar l’exclusió sistemàtica d’altres cultures. 
Aquest és el treball d’allò que els educadors coneixem com la coeducació, projecte basat 
en la idea que és possible un disseny del món menys conflictiu i més humà. 

El model d’estat no confessional que dissenya la Constitució espanyola i que, també, fa 
seu l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ha conduït a fer de la Religió un ensenyament 
optatiu, no obligatori. 

Tanmateix, d’acord amb la llibertat religiosa que salvaguarda la mateixa norma 
constitucional (en el seu art. 16 CE) i el manament que es dirigeix als poders públics a 
garantir el dret que assisteix als pares què els seus fills rebin la formació religiosa i moral 
que estigui d’acord  amb les seves pròpies conviccions (segons estableix l’art. 27.3 ce), 
l’Institut La Pineda inclou en el seu itinerari docent la Religió com a matèria optativa al 
servei de les famílies d’acord amb aquest mandat constitucional i estatutari. 

Amb tot, en l’actualitat, l’Institut La Pineda es caracteritza per oferir un quadre 
d’ensenyaments tècnics, científics i humanístics que es comprometen a coexistir plegats 
gràcies al criteri pedagògic de concebre l’aprenentatge i la formació des d’una visió 
integral i completa tant del saber com de la persona en la recerca d’aquest mateix. 

Per potenciar l’educació per la pau l’Institut La Pineda: 

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

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

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

- Participem en les activitats que s’organitzen en l’àmbit local per dur a terme actuacions 
concretes per fomentar la cultura de la pau i el respecte als drets humans entre l'alumnat. 

 

4.4 Educació socioemocional: 

Entenem per educació socioemocional la que permet capacitar per conèixer i reconèixer 
les pròpies emocions i les dels altres, i saber expressar-les, utilitzar-les i gestionar-les de 
manera positiva. Això permet adquirir unes adequades actituds personals que ajuden a 
establir i mantenir bones relacions amb els altres i a viure en societat. 

Per potenciar l’educació socioemocional l’Institut La Pineda: 
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 -En el Pla d’Acció Tutorial recull objectius per afavorir el progressiu coneixement 
individual de l'alumnat. 

- Orientar l'alumnat vers l'autoconeixement i la presa responsable de decisions. 

- Potenciar la seva capacitat crítica i ajudar l'alumnat a prendre consciència de les 
dificultats personals, necessitats afectives, seguretat i independència.  

- El centre treballa el tema emocional fent tallers per als alumnes per tal de generar el 
desenvolupament d’hàbits saludables relacionats amb pautes de comportament i 
relacions interpersonals i treballant el desenvolupament d’habilitats socioemocionals a 
través de tres conceptes claus: consciència emocional, elecció personal i responsabilitat 
individual. Les activitats van encaminades a l’objectiu de “sentir-se bé amb un mateix i 
amb els altres”, del benestar, potenciant així ambients emocionals que connectin amb 
aquesta sensació agradable i de superació. 

             

4.5 Educar en el respecte:  

El respecte s’entén com l’actitud de reconeixement dels drets de les persones i la 
valoració de la seva identitat, opinió i manera de pensar, i constitueix el principi bàsic per 
viure i conviure en societat. 

Per fer possible una bona convivència és important potenciar el respecte cap a un mateix, 
cap als altres i cap al món on vivim i d’aquesta manera al nostre centre treballem el 
respecte a un mateix, als altres i al món des de tots els àmbits. 

Respecte a un mateix 

Respectar-se a un mateix és atendre i satisfer les pròpies necessitats, conèixer i valorar les 
pròpies qualitats i valors, i acceptar els errors.  

Considerem important que des del centre es continuï incidint en què el respecte a un 
mateix no ha de dependre de l’opinió o el reconeixement dels altres. Una bona 
autoestima permet a l’alumnat ser positiu, tenir confiança en si mateix i en els altres, la 
qual cosa facilita els aprenentatges, les relacions socials i proporciona benestar. 

Respecte als altres 

Educar en el respecte suposa l’acceptació i el reconeixement de les altres persones, dels 
seus drets i la seva forma de pensar.  

És per això que el nostre centre té unes normes d’organització i funcionament (NOFC) que 
garanteixen els respecte entre tots els membres de la comunitat escolar. També és 
important garantir l’expressió de les opinions i creences en un marc de llibertat i respecte 
per tal d’evitar qualsevol classe de discriminació. 

En aquest sentit és important fer veure a les famílies la importància de mantenir el 
respecte mutu i els beneficis que aporta als seus fills el respecte cap al professorat.  

Respecte al món 
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Finalment, és important fomentar el valor del respecte envers el món que es basa 
principalment a ensenyar a l’alumnat a valorar i tenir cura del seu entorn més proper, la 
natura i el medi ambient. D’aquesta manera la nostra tasca des de l’aula i des del centre 
és implicar l’alumnat en la cura dels materials (llibres, estris, agenda, etc.) i dels espais 
comuns del centre i de l’entorn. Per tant, l’objectiu que se segueix en tot aquest projecte 
seria principalment fomentar el respecte entre els diversos membres de la comunitat 
educativa i que això constitueixi un valor fonamental per tal d’aconseguir un bon clima de 
centre i l’èxit educatiu de tot l’alumnat. 
 
Per potenciar l’educació en el respecte l’Institut La Pineda: 
 - Fomenta una actitud de respecte de l'alumnat envers el professorat i altres 
professionals del centre. 
 - Planifiquem activitats amb l'alumnat que fomentin el respecte cap a un mateix.  
 - Planifiquem activitats tutorials que facilitin el respecte entre l'alumnat. 
 - Promovem accions de respecte cap als espais físics del centre i del seu entorn.  
 - Promovem accions que potenciïn el coneixement i el respecte envers l'entorn.  
 - Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus fills en el respecte.  
 - Treballem el respecte entre l'alumnat des de les diferents matèries curriculars de 
manera transversal. 
 

4.6 Educar en l’esforç i la responsabilitat 
  
És ben sabut que l’esforç és la capacitat que tenim de treballar durant un temps 
determinat per tal d’aconseguir uns objectius determinats.  
En l’àmbit escolar, l’esforç constitueix la base més important perquè l’alumnat obtingui un 
major rendiment.  
Pel que fa a la responsabilitat, cal dir que és la capacitat de dur a terme els compromisos 
adquirits i ser capaç d’assumir les conseqüències dels propis actes. Tant és així que en 
l’àmbit escolar es tractaria d’aconseguir que l’alumnat es comprometés en el seu propi 
procés d’aprenentatge i que sabés quins són els seus deures i dur-los a terme de la forma 
més autònoma possible. 
 
Per potenciar l’educació en l’esforç i la responsabilitat l’Institut La Pineda: 
- Desenvolupem en el currículum de les diverses àrees els continguts per treballar l'esforç i 
la responsabilitat. 
- Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i actuacions per 
educar l'alumnat en l'esforç i la responsabilitat.  
- Sensibilitzem i orientem les famílies en totes les reunions en la necessitat d'educar els 
seus fills en els valors de l'esforç i la responsabilitat. 

 
4.7 Educar en la gestió positiva dels conflictes 

 
L’objectiu més important d’educar en la gestió positiva de conflictes és proporcionar a 
l’alumnat les eines, les estratègies i les habilitats per entendre el conflicte com una 
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oportunitat d’aprenentatge i gestionar-lo de manera constructiva per tal de transformar-
lo eliminant els elements violents. 
Quan un conflicte persisteix tot i haver pres mesures correctives, és necessari posar en 
marxa les estratègies d’intervenció. En aquest sentit les Normes d’Organització i 
Funcionament de Centre (NOFC) recullen quines són les conductes considerades lleus i 
determinar les mesures correctores i sancionadores oportunes. 
 
Per potenciar l’educació en la gestió positiva dels conflictes a l’Institut La Pineda: 
- Analitzem els conflictes d'aula per tal de fomentar l'autoaprenentatge.  
- Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, actuacions concretes perquè l'alumnat 
gestioni els seus conflictes de manera positiva.  
- Detectem els conflictes que es donen a l'aula. 
- Intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte. 
- Treballem amb l'alumnat la prevenció dels conflictes a l'aula.  
- Utilitzem la mediació per a la gestió positiva dels conflictes. 
- Formem mediadors mitjançant una optativa. 

 
 
 

5. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES  
 

5.1 Absentisme 
 
El centre recull a les NOFC el tractament de l’absentisme a tots els nivells d’ensenyament: 
ESO, Batxillerat i CCFF. 

● Procediment de seguiment de l’absentisme a l’ESO: 
Des de l’aula el professorat anota a la intranet del centre les faltes i controla i revisa els 
justificants que li porten els alumnes. El tutor/a consulta el llistat de faltes setmanalment i 
porta el control dels justificants dels alumnes. Quan l’alumne comença a faltar fa una 
entrevista individual amb l’alumne que comença a faltar de manera injustificada. Quan un 
alumne té les primeres quinze faltes injustificades, contacta amb la família telefònicament 
o amb entrevista. Si el cas no queda solucionat, passa a la coordinadora.  

La coordinadora d’ESO revisa el llistat de faltes mensualment, porta el control de les 
actuacions dutes a terme per part del tutor/a. En cas de falta de resposta per part de la 
família a les actuacions del tutor/a, la coordinadora valorarà la necessitat d’enviar una 
notificació escrita a la família per tornar-la a citar. Comunica a la comissió de diversitat els 
casos que no s’han pogut solucionar per tal que l’equip psicopedagògic els derivi a serveis 
socials i s’omple el document del Pla d’absentisme de Badalona.  

Quan tot aquest procediment no funciona el director o en qui delegui, convoca a les 
famílies, el departament d’orientació, comunica als serveis socials del municipi els casos 
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que no s’han resolt i s’inicia el protocol d’absentisme i si serveis socials no ho resolen, el 
director ho ha de comunicar als Serveis Territorials. 

El nostre centre disposa de la figura del/de la tècnic/a d’intregació social (TIS) que 
juntament amb la coordinació d’ESO, realitzen la tasca d’inici, seguiment i reunió amb les 
famílies de l’absentisme de l’alumnat a través del protocol establert.  

● Procediment de seguiment de l’absentisme al Batxillerat: 
La persona tutora del grup rep les anotacions fetes pel professorat a l’aplicació 
informàtica de faltes del centre. La seva tasca serà analitzar si les faltes segueixen un patró 
que indiqui absentisme selectiu a matèries i/o sessions concretes. Així mateix pot detectar 
l’inici d’acumulació d’absències. 

Per mitjà d’aquesta informació la persona tutora s’interessarà pel motiu de l’absència,  en 
cas que aquesta no hagi estat suficientment aclarida quan l’alumne s’ha reincorporat a 
classe, si és el cas. 

Independentment de les justificacions que l’alumnat pugui aportar, la persona tutora 
informarà al coordinador/a de cicle quan algun dels seus tutorats arribi a les 30 de faltes 
injustificades. Amb aquesta informació, el coordinador de batxillerat podrà fer un avís a la 
família (no necessàriament per escrit) si ho considera oportú. 

En cas de persistència en l’absència a determinades classes, o acumulació d’absències 
totals, l’equip educatiu haurà de valorar la conveniència de fer saber a la família que en 
cas de continuar amb aquesta dinàmica, l’alumne pot arribar a perdre la matrícula en els 
estudis postobligatoris en els quals s’ha matriculat. En cas de decidir enviar aquesta carta, 
l’haurà de signar el/la Cap d’estudis que en guardarà còpia.  

Cal esperar que no calgui fer cap altra actuació, però en cas contrari, serà el cap d’estudis 
qui enviarà una notificació escrita amb les decisions i acords presos per l’equip educatiu, 
que han d’estar sempre dins de la normativa de referència que diu el següent: 

Normativa de referència: Sens perjudici del que preveu l'article 37.4 de la Llei d'educació 
en matèria de faltes d'assistència i de puntualitat injustificades de l'alumne, l'absència 
injustificada, sistemàtica i reiterada de l'alumne de batxillerat, durant quinze dies lectius, 
pot comportar l'anul·lació de la matrícula de l'alumne. En el moment que s'arribi a 
acumular aquest període d'absència, es notificarà aquesta circumstància a l'alumne i als 
seus pares o tutors legals en el cas d'alumnes menors d'edat. Si en el termini d'una 
setmana no justifica la seva absència, la direcció del centre podrà anul·lar la matrícula de 
l'alumne per absentisme continuat no justificat, i la seva vacant podrà ser ocupada per 
una altra persona. 

De manera que el/la Coordinador/a de cicle enviarà la carta, signada per el/la Cap 
d’estudis. Si en el termini d’una setmana, no hi ha resposta de l’alumne o de la seva 
família, la Direcció del centre anul·larà la matrícula de l’alumne. La falta de resposta a 
aquesta carta  comportarà la baixa automàtica que serà comunicada per correu ordinari. 
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● Procediment de seguiment de l’absentisme a CCFF 
L’alumnat que cursa cicles formatius ha d’assistir a classe de  tots els mòduls professionals 
en què estigui matriculat/da. El director/a,  a proposta de l'equip educatiu, pot acordar la 
pèrdua del dret a l’avaluació contínua d’un/a alumne/a a una unitat formativa quan la 
seva absència superi un 10% de les hores planificades de forma no justificada. 

Es consideren causes justificades la malaltia o accident de l’alumne/a o de familiars, 
l’atenció i visites mèdiques a l’alumne/a o a familiars, la maternitat o altres circumstàncies 
personals de caràcter extraordinari. Aquestes últimes inclouran els casos d’aquell alumnat 
que el temps que dedica a treballar (contractes laborals) sigui incompatible amb una part 
de l’horari que el centre planifica per la realització del currículum en cadascun dels crèdits 
i unitats formatives que corresponen al curs del cicle en concret. 

Cadascuna d’aquestes causes suposarà a l’alumne/a el deure d’haver de presentar  
sempre al/a la seu/seva tutor/a la documentació oficial que justifica les faltes on també 
consti el temps dedicat a treballar. Aquesta incompatibilitat d’assistència pot afectar a un 
percentatge gran o petit del nombre de classes d’un crèdit o unitat formativa. Per aquest 
motiu s’ha de garantir com a mínim l’assistència del 60% de les classes de cada unitat 
formativa. Si això és així, es podrà considerar que la seva avaluació pot ser contínua 
sempre que el professor/a responsable de la unitat formativa valori que pot portar a 
terme les activitats d’avaluació. 

Pèrdua de l’avaluació continuada. El tutor o professor/a de la unitat formativa, omplirà la 
carta de “pèrdua d’avaluació contínua” especificant clarament les  unitats formatives 
afectades i la lliurarà al Cap d’Estudis d’FP. 

El Cap d’Estudis d’FP comprova el registre d’absentisme acumulat a l’aplicació informàtica. 
Registra la pèrdua de l’avaluació continuada a la seva base de dades. Signa per 
autorització del director/a del centre la carta i la passa a la secretaria del centre. 

Baixa d’ofici. En cas d’absentisme generalitzat sense justificació, un cop passats quinze 
dies lectius el tutor/a ho posa en coneixement del cap d’estudis d’FP. 

El Cap d’Estudis d’FP comprova el registre d’absentisme acumulat a l’aplicació informàtica. 
Redacta la carta que informa de la baixa d’ofici si en una setmana des de la data de 
comunicació no s’incorpora a classes. Signa per autorització del director/a del centre la 
carta i la passa a la secretaria del centre. 

En cas de no obtenir resposta per part de l’alumne, es procedirà a donar-lo de baixa 
d’ofici. 

 

5.2 Conflictes greus 

Els conflictes greus són aquelles conductes tipificades en l’article 37 de la Llei 12/2009, del 
10 de juliol, d’educació: on trobem que els actes greus d’indisciplina, injúries, amenaces, 
agressions i vexacions personals, danys materials, alteració injustificada i greu de les 
activitats del centre, possessió de mitjans o substàncies perjudicials per a la salut, etc. 
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Els conflictes greus perjudiquen notablement la convivència del centre perquè generen 
sentiments d’indefensió, inseguretat i angoixa.  
Per tal de donar resposta a situacions greument contràries a la convivència com 
l’assetjament, el ciberassetjament, les conductes d’odi i discriminació, la radicalització 
extremista i els maltractaments i abusos sexuals en l’àmbit educatiu, el Departament 
d’Educació ha elaborat protocols específics (que queden enllaçats al final d’aquest 
projecte) per a la prevenció, detecció i intervenció que ofereixen un circuit sistematitzat, 
orientacions i recursos per actuar de manera eficaç i coordinada, tot garantint la seguretat 
de tots els membres de la comunitat escolar.  
Aquests protocols recullen, a més de la sanció corresponent, la possibilitat d’utilitzar 
mesures de reparació o de reconciliació per tal de restablir la confiança entre els/les 
implicats/des. 
 
 

5.3 Gestió i resolució positiva dels conflictes 
La comissió intenta gestionar de manera positiva els conflictes, sempre prioritzant la 
reflexió i la valoració del conflicte per les dues parts. Quan un conflicte no es resol de 
manera positiva s’ofereix la possibilitat de fer una mediació per arribar a una resolució 
positiva dels conflictes. 

La mediació és un procés en què dues persones (mediadors), formant equip, ajuden les 
persones implicades en un conflicte a solucionar-lo per elles mateixes, és a dir, a imaginar, 
decidir i acordar solucions. 

Un procés per resoldre de manera positiva un conflicte, trobant un acord satisfactori per 
les dues parts. 

OBJECTIUS DE LA MEDIACIÓ 

● Resoldre els conflictes del centre 
● Implicar a tota la comunitat educativa en un projecte comú 
● Augmentar el diàleg entre la comunitat educativa 
● Millorar la intel·ligència emocional 
● Augmentar la comunicació entre la comunitat educativa 
● Prevenir les conductes problemàtiques 
● Millorar les relacions interpersonals en el centre 
● Fomentar el treball en equip 
● Afavorir la resolució positiva de conflictes 
● Difondre i impulsar el servei de mediació per tal que arribi a tots els membres de la 

comunitat educativa 
● Definir estratègies de formació i manteniment del servei de mediació 
● Millorar la convivència al centre 

 

QUI SÓN ELS MEDIADORS 
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Professors i alumnes (formació en mediació). No jutgen, ajuden als alumnes en conflicte a 
trobar ells mateixos un acord (una solució consensuada, un contracte). 

A La Pineda, les dues persones que fan de mediadors estan formades per un professor/a 
que ha fet un curs de mediació i un/a alumne/a que a 2n d’ESO ha cursat l’optativa de 
mediació. 

Selecció de mediadors: Normalment el coordinador tria un professor/a que no sigui dels 
equips docents dels mediats, sempre que això sigui possible, per tal de constatar 
imparcialitat. Si es creu oportú es pot demanar a cadascun dels alumnes que demanen 
mediació que triïn un mediador. 

 

Funcions dels mediadors: 

● Els mediadors escolten totes les parts 

● Els mediadors no jutgen 

● Els mediadors ajuden a explorar els interessos i necessitats 

● Els mediadors ajuden a buscar les millors alternatives o solucions mitjançant 
acords 

● Els mediadors donen suport a la millora de la relació 

● Al llarg del primer trimestre es fa una xerrada a la sala d’actes als alumnes de 
primer d’ESO ( a ser possible en l’hora de tutoria) on se’ls informa del servei de 
mediació i a on se’ls convida a utilitzar-lo sempre que el necessitin. 

● Sempre que arriba al coordinador la sol·licitud d’una mediació, aquest es posa en 
contacte amb els alumnes que han tingut el conflicte i els proposa fer una 
mediació, com una  alternativa per a trobar una solució (voluntarietat). 

 
En el cas que els alumnes acceptin fer mediació se’ls explicarà en què consisteix i el que 
suposa fer una mediació. Se’ls pot preguntar també si tenen alguna preferència per algun 
dels mediadors i finalment se’ls dirà que tan aviat com es pugui es tornarà a posar en 
contacte amb ells un cop s’hagin seleccionat els mediadors (un professor/a i un alumne) i 
el dia en què es podrà fer la trobada (haurà de ser en alguna de les hores no lectives del 
professorat i quan els alumnes, mediadors i mediats, no tinguin un examen o una classe a 
la qual no puguin faltar). 

A la Mediació s’ha de crear un clima de confiança, després de les presentacions es 
recordarà a l'alumnat mediat que ha vingut voluntàriament i que hauran de respectar el 
torn de paraula i se’ls recordarà els principis que comprometen als mediadors: 
confidencialitat, imparcialitat i col·laboració; tenint present sempre que al final hauran de 
ser ells els que trobin la solució al conflicte. 
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6. ORGANITZACIÓ DE CENTRE 

6.1 Acollida 

El procés d’acollida és el primer moment de socialització i pot esdevenir un element clau 
per a la creació de vincles, per establir un bon clima relacional i per afavorir la implicació 
en el centre de tots els seus membres.  

A l’institut La Pineda entenem l’acollida com un procés continu al llarg de tota l’etapa 
d’educació secundària i a la postobligatòria. 

Aquest procés d’acollida va adreçat a l’alumnat, a les famílies, al professorat i al personal 
d’administració i serveis que s’incorporen al centre, fent així una atenció especial a les 
persones més vulnerables de qualsevol d’aquests col·lectius. 

El nostre centre fa una especial èmfasi en l’aspecte emocional de l’acollida inicial en el cas 
de l’alumnat nouvingut i de les seves famílies i dels alumnes amb necessitats educatives 
tant especials com específiques per tal de facilitar l’arribada a un entorn de relació i 
d’aprenentatge nou i promoure l’establiment de vincles per facilitar l’adaptació al nou 
entorn educatiu. 

Per l’acollida a l’alumnat nou a l’inici de curs, l’Institut té la següent forma de 
funcionament i responsables: 

Coordinador/a pedagògic/a: 

● Contactar amb les escoles de primària per tal de saber informació rellevant 
dels alumnes que s’incorporaran al nostre centre. 

● Organitzar les reunions de professorat de setembre per a l’acollida de 
l’alumnat. 

● En el cas d’incorporació tardana al centre, fer la primera entrevista amb la 
família i l’alumne i informar les conclusions al departament d’orientació, al 
tutor/a i a secretaria per la matrícula. 

 Coordinador/a pedagògic/a i Cap d’Estudis:  

● Proporcionar la informació a les famílies d’ESO, batxillerat i cicles formatius sobre 
el pla d’acollida de setembre, llibres de text, etc. 

Departament d’orientació: 

● Entrevistar-se amb els tutors de primària i l’EAP per tenir la informació sobre els 
alumnes. 

● Lliurar i recollir els informes de primària i secundària d’altres instituts i fer el 
traspàs d’informació als tutors i els equips educatius a principis de setembre, 
juntament amb l’EAP o altres organismes necessaris. 

● Organitzar l’atenció necessària quant a necessitats educatives de l’alumne (TAE, 
compensatòria, CREDA, atenció individualitzada, etc.) si aquest fos el cas. 

Coordinador/a d’etapa 
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● Tenir les carpetes de l’alumne i de tutor actualitzades per lliurar-les al setembre. 

Tutors/es 

● Rebre els alumnes, donar-los la carpeta d’acollida i l’agenda. 

● Fer una primera entrevista, lliurar els horaris, ensenyar el centre, presentar el 
professorat i fer l’acompanyament a l’aula. 

 

L’acolliment dels grups sencers d’ESO i Batxillerat es fa al mes de setembre. Es fa una 
rebuda per part del tutor/a i els explica els horaris, la normativa de centre, el 
funcionament i els presenta el professorat i les matèries (a l’alumnat de 1r d’ESO els guia 
en una visita al centre i els ensenya les aules).  

El segon dia, les classes comencen en horari normal. 

En el cas de l’alumnat nouvingut, el centre realitza l’acollida per tal d’aportar-los tota la 
informació necessària i afavorir la seva adaptació i integració a la dinàmica del centre i del 
grup. 

Un cop començat el curs, es fa una reunió amb les famílies de cada grup classe per donar 
la benvinguda al nou curs i escoltar les propostes i suggeriments de les famílies. 

El nostre Pla d’Acció Tutorial recull activitats d’acollida per als nous alumnes 
(especialment primers cursos), aportant-los informació sobre l’organització i 
funcionament del centre, del curs i del PAT, i vetllant perquè la seva integració i adaptació 
a l’institut sigui el més positiva possible. 

 

6.2 Comunicació 

A l’institut La Pineda la comunicació esdevé un dels objectius principals de funcionament 
perquè és un centre molt gran i amb un nombre molt elevat d’alumnes.  

És per això que disposem d'eines, estratègies i mecanismes de comunicació amb l'alumnat 
per afavorir el seu procés educatiu. També disposem d'espais i canals de comunicació 
adreçats a les famílies. Utilitzem d'estratègies concretes d'aula per facilitar la comunicació 
amb les famílies. Disposem de sistemes d'informació i comunicació digitals. Fem de l'acció 
tutorial del grup un espai de comunicació de l'alumnat basat en el respecte i l'assertivitat. 
Sensibilitzem el claustre sobre la importància dels processos comunicatius en el centre 
educatiu.  

 

6.3 Estructura i gestió de recursos 

Al nostre centre pensem que és molt important fomentar un bon clima i per això cal 
aplicar criteris pedagògics en la confecció d'horaris. Els docents del nostre centre disposen 
d’estratègies d'organització, ja que formem part de la xarxa de qualitat i això permet 
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recollir en els documents estratègics del centre diferents maneres organitzatives que 
afavoreixin el clima de centre. 

Establim processos de gestió del coneixement que afavoreixin la millora del funcionament 
del centre.  

Des de les tutories s’organitza l'aula en funció de l'alumnat i es treballen les rutines 
organitzatives i convencionals a l'aula. Avaluem per mitjà d’enquestes de satisfacció a la 
comunitat educativa la repercussió de l’organització del centre i de la gestió que queda 
recollida en la memòria anual del centre.  

 

6.4 Normativa 

Com que el nostre centre actualment està qualificat de centre de màxima complexitat 
donem molta importància a l’alumnat per tal que siguin conscients del compliment de la 
norma.  

En el nostre document de les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) 
recollim la concreció de les normes de convivència. Des de les tutories s’estableixen 
normes d’aula clares i concretes que es valoren i revisen periòdicament des de cada 
tutoria per garantir el millor funcionament del grup-classe al llarg del curs. 

 

6.5 Participació 

Per fomentar la participació el nostre institut preveu un calendari per tal de facilitar les 
reunions de les associacions del centre. Utilitzem metodologies que fomentin la 
participació de l'alumnat en totes les activitats que es realitzen durant el curs. 

Avaluem el funcionament de la participació en sortides trimestrals i en activitats 
extraescolars i ho recollim en la memòria anual del centre. 

Disposem d'estratègies concretes per facilitar la participació de l'alumnat en la gestió i 
organització de l'aula.  

Ens coordinem amb diverses entitats locals per promoure la participació de tots els 
membres de la comunitat escolar en projectes de serveis comunitaris.  
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7. ENLLAÇOS ALS PROTOCOLS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 

● Protocol d’intervenció en cas de conflictes greus. 

● Protocol de detecció i intervenció d’alumnat susceptible de formar part dels 
NGJOV 

● Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les 
situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu. 

● Protocol, detecció i intervenció de processos de radicalització als centres 
educatius. 

● Protocol de detecció i intervenció davant conductes d’odi i discriminació 

● Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament i el 
ciberassetjament entre iguals 

● Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament escolar a 
persones LGBTI 

● Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència 
envers treballadors dependents del Departament d’Educació 

● Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant la violència masclista 
entre l’alumnat 

● Protocol d’àmbit comunitari de prevenció, detecció i intervenció davant de 
situacions d’absentisme 

 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflictes-greus/index.html
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/Protocol_NGJOV.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/Protocol_NGJOV.pdf
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/maltractament-infantil-adolescent/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/maltractament-infantil-adolescent/index.html
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/PRODERAI-CE.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/PRODERAI-CE.pdf
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/
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