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El present document integra les línies bàsiques del Pla de Convivència del CIFP Son Llebre, un pla que 

es defineix com el conjunt d’estratègies i pautes d’actuació adreçades a la comunitat educativa per 

fomentar la convivència escolar i garantir un entorn segur per al ple desenvolupament de la 

personalitat, facilitant la prevenció de conductes contràries a aquesta convivència i la resolució de 

situacions conflictives. El pla d’acció tutorial integra les mesures incloses en aquest pla de convivència 

adreçades a proporcionar a l’alumnat habilitats socials i emocionals, de resolució positiva dels 

conflictes i de prevenció de la violència de gènere i la LGTBIfòbia.  

 

 Principis generals i marc normatiu 

 

És voluntat del nostre centre col·laborar en la formació de l'alumnat en el conjunt de valors, actituds i 

normes que són característiques d'una societat plural i democràtica: el respecte als altres, a la 

diversitat, a l'entorn i els béns, la llibertat, la responsabilitat i el diàleg. 

Per aquest motiu procuram que l'educació en aquests valors sigui present a tots els àmbits de la vida 

del centre i que siguin aquests valors els que donin suport a totes les activitats que es realitzen. 

Tanmateix, no podem obviar el fet que la vida de relació comporta friccions i conflictes i que, en un 

centre com el nostre, on s’estableixen moltes relacions interpersonals i tantes maneres de pensar i de 

fer, és del tot necessari organitzar i regular, aquestes relacions entre tota la comunitat educativa, per 

tal d'aconseguir els objectius educatius del centre. 

En aquest sentit, és imprescindible garantir la correcció en el tracte amb totes les persones de la 

comunitat escolar, el respecte per l'ambient d'estudi a totes les dependències del centre, assistència i 

puntualitat a les activitats organitzades pel centre i el respecte pel medi on es desenvolupa l'activitat 

educativa (mobiliari, edifici, instal·lacions, material didàctic, etc.) 

El document següent, doncs, ha de ser interpretada més com una eina per formar l'alumnat que com 

un catàleg punitiu. El que interessa, en darrer terme, és que l'alumnat incorpori els valors i les 

actituds que defensa el nostre Projecte Funcional, alhora que acompleix les normes que fan possible 

la vida de relació en el centre. 

Des d'aquest punt de vista, tota actuació respecte a l’alumnat ha d'afavorir el seu procés formatiu i, 

per tant, a l'hora de fer consideracions sobre les faltes comeses i les sancions a imposar, s'ha 

d'intentar que sigui l'equip docent qui analitzi el cas i concreti les decisions i actuacions a prendre. En 

tot cas, els conflictes s'han d’intentar resoldre primer amb el professorat implicat, després amb el tutor 

o tutora i en últim terme amb l'Equip Directiu. La CCG haurà de fer un seguiment de les diferents 

actuacions en aquest àmbit i, en casos ben definits, actuar directament. 

 

 

1.INTRODUCCIÓ 
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Les referències normatives d’aquest pla són: 

● Llei Orgànica, 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l'Educació. 

● Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, modificada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de 

desembre, per a la millora de la qualitat educativa. 

● Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i 

intersexuals i per erradicar la LGTBIfòbia 

● Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes. 

● Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i els deures dels alumnes i 

les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les 

Illes Balears (BOIB núm. 187 de 23 de desembre de 2010). 

● Decret 32/2014 de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes 

Balears. (BOIB 19/07/2014, núm.97), modificat pel Decret 28/2016, de 20 de maig (BOIB núm. 

64, de 21 de maig de 2016). 

● Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària 

obligatòria a les Illes Balears. (BOIB 16/05/2015, núm.73), modificat pel Decret 29/2016, de 20 

de maig (BOIB núm. 64, de 21 de maig de 2016). 

● Decret 35/2015 , de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes 

Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015),modificat pel Decret 30/2016 de 20 de maig 

(BOIB núm. 64, de 21 de maig de 2016). 

● Resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa de 25 d’abril de 2016 per la qual 

s’aprova el Protocol de la prevenció, detecció i intervenció de l’assetjament escolar als centres 

educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears (protocol actualitzat a 

maig de 2019). 

● Instrucció 1/2017, de 19 de gener de 2017, del director general d’Innovació i Comunitat 

Educativa per a la detecció, notificació i intervenció en situacions de desprotecció (risc o 

desemparament) de menors als centres docents de les Illes Balears. 

● Pla de Coeducació de les Illes Balears 2019-2022. 

● Instrucció 6 de juny de 2020, de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat 

Educativa per a la creació de la Comissió d’Assessorament i Acompanyament a les persones 

LGTBI en la comunitat educativa, coordinada per l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar. 

● Instrucció 14/2020 per al desplegament del Pla de Coeducació de les Illes Balears.  

● Protocol d’acompanyament a l’alumnat trans*. 

● Protocol marc interdisciplinari d’actuacions en casos de maltractament infantil a les Illes Balears.
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2.1. Característiques i entorn del centre educatiu. 

 

a) Descripció de les característiques del centre CIFP SON LLEBRE i de l’entorn que 

siguin rellevants per a l’elaboració del pla de convivència. 

 

El CIFP Son Llebre està ubicat a les afores del Pla de na Tesa, al terme municipal de Marratxí. En un 

entorn allunyat relativament d’espais d’oci i restauració així com de places on l’alumnat pugui estar 

durant les estones de descans. Aquest fet es tradueix en què l’exterior del centre sigui l’espai físic on 

l’alumnat es relaciona durant les estones d’esbarjo i que no hi hagi una dispersió molt gran en grups 

petits o individualment durant aquestes estones. 

Pel que fa a l’accés al centre en transport públic cal dir que no hi ha parades properes al centre, ja que 

l’estació d’autobús més propera queda dins el poble, a uns 15 minuts a  peu i l’estació de tren a uns 25 

minuts caminant. Això es tradueix en que la majoria de l'alumnat arribi al centre amb el seu vehicle 

particular i que una altra part s'organitzi per a venir i marxar en cotxe amb altres.  

L’edifici està dividit en dues plantes, els espais, en la seva majoria, tenen gran lluminositat. Les aules, 

els tallers, els serveis administratius i docents es situen a la planta superior mentre que a la primera hi 

ha consergeria, zona de bar/màquines expenedores, taules i cadires per l’esbarjo, saló d’actes i wc.  

Inicialment, l’edifici estava destinat a un ús no docent, motiu pel qual va ser necessari distribuir els 

espais fent aules noves. Aquestes presenten algunes deficiències relacionades amb la mida i la 

insonorització, a vegades, les aules colindants poden veure's afectades pel soroll (visionat, música…). 

Aquest és un fet, que en alguna ocasió, ha provocat queixa d’unes aules a altres.  

El CIFP Son Llebre està obert a tothom i compartit per diferents col·lectius: alumnat i professorat de 

l’oferta formativa del cicles, formació professional per a l’ocupació i personal responsable 

d’assessorament i avaluació de l’acreditació de competències, persones usuàries de la Residència Son 

Llebre, personal d’Amadip- Esment, així com per persones externes que sol·liciten informació al DIOP o 

fan ús de la biblioteca i també assistents a cursos, jornades o activitats externes al CIFP que solen dur-

se a terme al saló d’actes. 

Aquesta diversitat i quantitat de persones usuàries dels serveis del CIFP Son Llebre necessita una 

organització i coordinació important per evitar solapaments i garantir el manteniment i cura dels 

espais.  

Per a l'anàlisi d’aquest punt hem tingut en compte els resultats de l’enquesta realitzada a la comunitat 

educativa del CIFP Son Llebre el darrer trimestre del curs 2019-2020. Al llarg dels següents apartats es 

presenten gràfiques i conclusions extretes de la mateixa. 

 

 

 

 

2. ANÀLISI DEL CONTEXT 
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b) Estudi i valoració de la convivència al centre, amb la identificació i anàlisi dels aspectes 

que afavoreixen o dificulten la convivència. 

 

Durant aquests 10 anys de funcionament del CIFP Son Llebre, no s’han detectat problemes greus de 

convivència. Les dificultats que s’han donat estaven relacionades, en la seva majoria, amb el 

manteniment de la neteja de les aules, de la biblioteca, materials i espais comuns, que són utilitzats 

per moltes persones al llarg del dia, i també dels espais exteriors utilitzats com a zona d’esplai. 

Els problemes d’actitud o comportament de l’alumnat s’han treballat, en la seva majoria, des de les 

tutories i l’equip docent, amb la col·laboració del DIOP i el suport de l’Equip Directiu. 

Valorem que aquest reduït nombre de casos de problemes de convivència ve marcat per alguns 

aspectes que els redueixien o minimitzen: 

1. Disposar d’un edifici, que malgrat té algunes carències pel que fa a l’aulari, ofereix espais 

amplis i lluminosos que faciliten la relació entre la comunitat educativa. L’exterior és també 

ampli i acondicionat per a gaudir de les estones d’esbarjo i poder realitzar activitats de centre 

sense cap tipus de dificultat. La ubicació fa que durant les estones de descans l’alumnat dels 

diferents grups es coneguin/relacionin. 

2. Nombre d’alumnat reduït i doble torn de l’oferta formativa. El nostre centre té al voltant de 300 

alumnes dividits en dos torns. Aquest fet evita que es puguin donar situacions d’aglomeracions i 

que el nostre alumnat pugui reconèixer a la resta d’alumnes que són del mateix centre. A l’hora 

d'organitzar activitats on ha de participar tot el centre és fàcil de gestionar pel que fa al nombre 

de persones que cal coordinar. 

3. Diversitat d’edats. L’alumnat presenta una diversitat d’edat àmplia, sobretot als cicles de grau 

superior. Aquest aspecte ajuda a que hi hagi cert equilibri a l’hora de gestionar conflictes i/o 

discusions al voltant d’algun tema. També ajuda a que les dinàmiques grupals siguin més 

enriquidores per l’aportació de vivències, inquietuds, opinions… de persones de diferents edats. 

Demanat l’alumnat a través d’una enquesta realitzada el darrer trimestre del curs 2019-2020, l’opinió 

més generalitzada és que a Son Llebre les relacions són importants i es planifiquen amb temps i 

recursos, quasi el 70% puntuen amb 3 o 4 sobre 4 aquesta afirmació, assenyalar també que és molt 

compartida l’opinió que el gènere no afecta les relacions. 

 

c) Estudi i valoració del tractament de la igualtat entre ambdós sexes i situacions de 

violència per qüestió de gènere. 

 

Entre l’alumnat dels cicles, hi ha un percentatge desigual entre els homes i les dones. La majoria de 

l’alumnat són dones. Durant el curs 2020-2021 s’han matriculat als cicles formatius un total de 273 

persones, de les quals un 27% correspón als estudis de grau mitjà i la resta 73% en estudis de grau 

superior. 

 



                              

6  

 

 

CICLES GM GS 

ALUMNAT HOMES 10 23 

ALUMNAT DONES 64 166 

 

Quan a la distribució de matriculació en funció del sexe a la taula podem comprovar com el 88% del 

total de l’alumnat matriculat durant aquest curs correspon a dones i la resta, un 12% a homes. En 

funció del nivell d’estudis, la proporció és bastant semblant, en  grau mitjà és de 87% de dones front 

a 13% d’homes; i als estudis de grau superior la proporció és lleugerament superior amb un 87,9% de 

dones front al 12,1% d’homes. Entre el professorat la proporció entre homes i dones continua sent 

superior de dones però en menor proporció.  La proporció de dones és de 71’43% i d’homes és del 

28,57%. L’equip directiu està format per 3 dones (60%) i 2 homes (40%). 

Fins al moment no s’han detectat situacions de violència per qüestió de gènere. A nivell de centre es 

realitzen activitats de promoció de la igualtat i prevenció de la violència de gènere, especialment 

voltant el 25N, dia contra la violència de gènere, i el 8M, dia de la dona així com accions al voltant del 

17 de maig dins el dia contra la LGTBIFÒBIA i col.laboracions amb entitats com Ben Amics que 

realitzen tallers i xerrades a tot l’alumnat de primer curs del centre. 

A la següent gràfica es va recollir què pensa l’alumnat pel que fa a l’afectació del gènere en les 

relacions interpersonal al centre. El 85% de l’alumnat valora que el gènere no afecta a aquestes. 

 

 

d) Estudi i valoració del tractament de la diversitat sexual i de gènere i situacions 

d’assetjament i violència per qüestió de diversitat sexual i de gènere. 

 

La família professional a la qual pertanyen els nostres cicles formatius fa que el tema de la diversitat 

sexual i de gènere, així com el tema de la violència de gènere, siguin aspectes que es tenen presents  
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de manera habitual en la feina que es duu a terme dins dels diferents mòduls. No obstant és un 

aspecte que cal continuar treballant diàriament sobretot pel que fa als micromasclismes.  

Al següent gràfic es pot observar que la valoració que fa l’alumnat sobre les situacions de discriminació 

al centre en relació al masclisme i a la lgtbifòbia se situarien al voltant del 30% conjuntament. 

 

Des del CIFP Son Llebre el tractament de la diversitat sexual i de gènere es treballa amb accions 

preventives que es coordinen des de l’espai de tutoria conjuntament amb el DIOP. Destacar que el 

centre té marcades jornades d’activitats complementàries al llarg del curs on tot el centre participa i 

on es treballen aspectes relacionats amb la diversitat sexual i de gènere així com la prevenció de la 

violència per qüestió de diversitat sexual i de gènere. Algunes d’aquestes jornades són el 25N, el 8M i 

el 17 de maig. Paral.lelament s’organitzen cada curs, amb la col.laboració de l’associació BEN AMICS, 

tallers per a tot l’alumnat de primer curs relacionats amb la diversitat sexual-afectiva. Analitzant la 

valoració de l’alumnat, a través d’una enquesta, no sembla habitual la percepció de discriminació per 

raó de sexe, gènere, orientació o expressió sexual al centre ni entre homes (77,3%) ni entre dones 

(74,7%), tot i que una cinquena part de les dones i dels homes aproximadament asseguren haver-la 

percebut alguna vegada.  

A la següent gràfica podem observar quina valoració fa l’alumnat sobre els seus propis comportaments 

sexistes en relació a diferents comportaments com demanar tasques, esperar respostes, excloure, fer 

acudits… queda evidenciat que la majoria de l’alumnat no té aquests comportaments mai o quasi mai 

segons la seva percepció. 
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e) Respostes que el centre dóna a les situacions de conflicte. Grau d’implicació i 

participació del  professorat, alumnes i de les famílies en la resolució dels conflictes. 

 

Des del CIFP Son Llebre, la intervenció es fa amb l’objectiu de poder acompanyar l’alumnat en la 

resolució d’aquestes d’una manera assertiva, evitant l’agressivitat i la passivitat com a resposta davant 

aquests fets. Per dur a terme aquestes respostes es fan servir tècniques i/o dinàmiques que ajudin a 

les persones implicades a veure la situació com quelcom superable i necessari per a la convivència en 

el centre. Una intervenció que s’acostuma a realitzar des de l’espai de tutoria quan surt com un fet de 

grup o en espais programats i convocats pel professorat quan és una situació valorada pel mateix 

professorat. El DIOP té com a funció l’assessorament al professorat  per la qual cosa es plantegen 

estratègies i/o recursos per a poder treballar-les. 

A través de l’enquesta realitzada durant el darrer trimestre del curs 2019-2020, habitualment, els 

conflictes dins l’aula tenen relació amb la comunicació i convivència (44,5%), les actituds i habilitats 

personals (17,8%) o amb l’organització i els estudis (17,1%) 38. 

Davant aquestes situacions, l’alumnat percep que el professorat acostuma a intervenir de forma 

immediata (37,6%). Un 39,23% de l’alumnat identifica altres maneres d’intervenir que no especifica. 

Entre el mateix equip docent, la percepció és d’actuar en el moment (29,2%) o de traslladar la 

situació a la tutoria o sessió d’orientació (29,2%). Un altre conjunt (29,2%) identifica altres 

estratègies sense concretar. 

També s’identifiquen que les intervencions coordinades (30,8%) i la cohesió grupal (26%) són les 

millors estratègies per prevenir els conflictes. Assenyalar que un 20% de les persones desconeixen 

bones pràctiques en aquest sentit i que al voltant d’un 7% d’alumnat opinen que al centre falten 

pràctiques de prevenció. Pel que fa a la resolució de conflictes, el diàleg (29,5%), la reparació del 

dany (17,8%) i les intervencions coordinades (15,1%) són les pràctiques més ben valorades. 
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f) Relació amb serveis i recursos de l’entorn i la comunitat (educatius, socials, sanitaris,...) 

Des del centre ens mostrem oberts a la participació de les activitats que ens ofereixen les diferents 

institucions i serveis de l’entorn (ajuntament, Conselleria d’Educació, Afers Socials…).  Formam part de 

la taula d’Igualtat de l’Ajuntament de Marratxí, col.laborant amb la Residència de Son Llebre 

participant d’activitats conjuntes (celebracions, visites, pràctiques formatives…), amb l'Institut de la 

Convivència i l’Èxit Escolar (Convivexit), formant part de la comissió de Salut del PAC Martí Serra del 

Pont d’Inca. Professionals d’aquest centre són els encarregats de les sessions de formació del protocol 

del tractament de salut als centres educatius al nostre centre.  

A més,  disposem d’un ventall de recursos públics per a facilitar l’avaluació i la intervenció per a 

l’atenció de l'alumnat que així ho sol.licita  (per exemple, serveis socials del municipi o de la comunitat, 

serveis d’atenció a la violència de gènere….) o que sol.liciten la nostra col.laboració (ex: IMAS).  

 

 2.2 Comunitat Educativa. Estructura organitzativa del centre. 

Les dades que es presenten han estat extretes de la PGA del centre per al curs 2020-2021. 

 

2.2.1 Perfil de l’alumnat 

Pel que fa als cicles formatius de grau mitjà i/o superior, l’alumnat matriculat en el curs 2020-21 ha 

estat de 244 alumnes, un 30,7 % corresponen a Grau Mitjà i un 69,3 % a Grau Superior. Per cicles, 

un 30,7 % corresponen a matrícula d’alumnat del CFGS d’ Integració Social, 19,7% a Mediació 

Comunicativa i un 20,1 % al CFGS de Promoció de la Igualtat de Gènere. 

   

Seguint les variables sociològiques podem fer el perfil del nostre alumnat: 

El 96% és de nacionalitat espanyola i  el 85% del total de l’alumnat són dones. 
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Pel que fa al lloc de residència l’alumnat majoritàriament viu en el municipi de Palma (40,5%), seguit 

de Marratxí (36’6%). 

  

Per últim, analitzem el perfil de l’alumnat atenent altres variables relacionades amb el procés 

d’aprenentatge. Del total d’alumnat matriculat durant el curs 20-21, un 13% consta en el Gestib que 

presenten Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) i, d’entre aquests, un 1% és 

considerat alumnat que presenta Necessitats Educatives Especials (NEE). 
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Les dades no han variat molt poc respecte a cursos anteriors. 

 

2.2.2 Personal docent dependent de la Conselleria d’Educació i Formació 

Professional 

El centre es va posar en funcionament el curs 2010-11. En els seus inicis va tenir una plantilla 

orgànica considerada molt reduïda, però que en els darrers anys, ha augmentat de manera 

considerable: curs 2010-11, 2 places, curs 2011-12, 4 places, curs 2014-15, 6 places , curs 2015-16, 

12 places, curs 2016-17, 13 places, curs 2017-18, 14 places,  i curs 2018-19, 18 places en la plantilla 

orgànica. Per tant, podem dir que actualment un 60% de les places del centre es corresponen amb la 

plantilla orgànica. 

 

Les especialitats del professorat i la corresponent plantilla orgànica del centre són: 

 

ESPECIALITAT Plantilla Ocupades 

Serveis a la comunitat 7 6 

Intervenció sociocomunitària 8 6 

Procediment sanitaris i assistencials 1 1 

Formació i Orientació Laboral 1 1 

Orientació educativa 1 1 

  18 15 
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Per tant, durant el curs 2020/2021, el claustre del CIFP Son Llebre l’integren un total de 28 persones, 

de les quals: 

·         14 tenen plaça definitiva en el centre 

·         3 estan en comissió de serveis 

·         11 estan ocupades per a professorat interí, de les quals, 2 són mitja jornada. 

2.2.3  Personal no docent 

El personal no docent està format per: 

·         un cap de secretaria i un auxiliar administratiU 

·         dues ordenances (1 de matí i 1 de tarda) 

·         tres persones a l'equip de neteja (2 en torn de matí i 1 en torn de tarda). 

2.2.4. Oferta formativa curs 2020-2021 

 

GRUPS RÀTIO 

1r GM Atenció a persones en situació de dependència 26 

2n GM Atenció a persones en situació de dependència 25 

1r GS Integració Social A 28 

2n GS Integració Social B 26 

1r GS Integració Social G 15 

1r GS Mediació Comunicativa C 28 

2n GS Mediació Comunicativa D 19 

1r GS Promoció de la igualtat de gènere E 28 

2n GS Promoció de la igualtat de gènere F 17 

  212 
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2.2.5 Altres ofertes i serveis del centre 

Durant el curs 20-21 es realitzen les següents accions formatives que depenen del Servei d’Ocupació 

de les Illes Balears: 

Accions formatives dirigides preferentment a treballadors/es desocupats 2020-21 

Torn Denominació certificat de 

professionalitat (CP) 

Codi Núm. 

alumnes 

Aula 

TARDA 

15:30-20:30 

CP Atenció sociosanitària a 

persones dependents en 

institucions socials 

SSCS0208 14 Eivissa 

MATÍ 

9:00-14:00 

CP Atenció sociosanitària a 

persones dependents en 

institucions socials 

SSCS0108 14 Eivissa 

També es duen a terme procediment d’acreditació de les competències professionals de la família 

professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat. 

 

 A partir de la informació presentada prèviament, ens plantegem una sèrie d’objectius que es 

 pretenen aconseguir amb el desplegaments dels plans a fi d’assolir la finalitat de millorar la 

 convivència al nostre centre educatiu.   

a) Aconseguir la integració efectiva de tots els membres de la comunitat educativa, en un marc 

inclusiu d’acollida de la diversitat. 

b) Promoure la participació de l’alumnat i de les famílies. 

c) Impulsar les relacions positives entre els membres de la comunitat educativa. 

d) Prevenir els conflictes i, si se’n produeixen, facilitar-ne la gestió positiva. 

e) Prevenir la violència per raó de gènere i l’assetjament sexual. 

f) Prevenir la violència i l’assetjament per raó de diversitat sexual. 

 

Al marge dels objectius plantejats en aquest Pla de Convivència es tindran en compte els objectius 

definits en el Pla de coeducació i igualtat del CIFP Son Llebre. 

 

 

 

3. OBJECTIUS 

 



                              

14  

 

 

4.1 Constitució de la comissió de convivència i difusió del pla. 

En el centre, a principi de curs, es constitueix la comissió de convivència prevista a l'article 30 del 

RD 121/2010 amb composició i funcions que en aquest mateix decret s'estableixen. 

Composició: Directora, Cap d’estudis, Coordinadora de convivència, Orientadora, un/a docent, 

una persona representant del personal d’administració i serveis, una persona representant 

l’alumnat. 

Les funcions de la comissió de convivència són: 

a) Participar en l’elaboració del pla de convivència i de les adaptacions i modificacions  

posteriors. 

b) Fer el seguiment de l’aplicació del pla de convivència escolar i coordinar-la. 

c) Coordinar i assegurar la coherència de totes les iniciatives destinades a millorar la  

convivència 

d) Col·laborar en la planificació i la implantació de la mediació escolar i la negociació d’acords 

educatius. 

e) Impulsar el coneixement i l’observació de les normes de convivència. 

f) Elaborar la proposta d’informe anual del pla de convivència. 

g) Elevar al Consell Social del centre suggeriments i propostes per millorar la convivència. 

 

També es crearà una Subcomissió de Convivència 

Composició: Cap d’estudis, Coordinadora de convivència/Orientadora, un/a docent. 

La Subcomissió té com a  finalitat actuar en substitució de la Comissió de Convivència que es 

reunirà quan sigui necessari, i que tindrà les següents funcions: 

a) Resoldre i mediar en els conflictes plantejats al llarg del curs. 

b) Adoptar mesures preventives i correctores per garantir els drets i deures dels alumnes.  

c) Analitzar l'incompliment de les normes de convivència així com les conductes greument 

perjudicials per la convivència. Supervisar les mesures correctores i/o les sancions 

aplicades segons la falta.  

d) Canalitzar les iniciatives de tots els sectors de la comunitat educativa per millorar la 

convivència, el respecte mutu i la tolerància. 

e) Actualitzar i elaborar, si cal, el Pla de Convivència i la documentació associada. 

f) Elaborar la memòria de la Comissió de convivència. 

 

Difusió del Pla de Convivència 

Cada curs la subcomissió de convivència farà una presentació del pla de convivència al  

4. ACCIONS PREVISTES PER A LA CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS 
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professorat nou i a l’alumnat. 

A la jornada d’acollida les tutores presenten les normes de convivència així com l’existència de la 

comissió de convivència amb representativitat de l’alumnat.   

Aquest Pla de convivència també està penjat a la web del centre CIFP Son Llebre i des del DIOP 

se’n fa difusió. 

 

4.2 Normes de convivència.  

Les normes de convivència s’han d’entendre com un conjunt de normes de consens que potenciïn 

i permetin la diversitat, sempre i quan no atempti contra els drets fonamentals de les persones i 

els principis bàsics de l’organització del CFIP Son Llebre. Es potenciarà la gestió participativa de la 

norma amb la implicació de la comunitat educativa en la seva elaboració. Per tot això s’elaborarà 

una normativa breu, clara i coherent que cal difondre a tota la comunitat educativa cada curs 

escolar. El compliment d’aquestes normes tenen per objectiu crear un clima d’enteniment i 

respecte entre el diferents membres de la comunitat educativa.  

 

NORMES GENERALS 

1. Respectar tots els membres de la comunitat educativa: alumnat, professorat i personal no 

docent. 

2. Assistir a classe amb regularitat i puntualitat. 

3. L'assistència a les sortides i activitats que es fan en horari lectiu és obligatòria. Ningú 

quedarà exclòs de l’activitat per raó econòmica. S’intentarà que les activitats siguin 

gratuïtes. 

4. Respectar i emprar correctament i amb cura les instal·lacions i el material del centre. 

a) Aules: 

-  Apagar els llums abans de sortir 

-  Deixar taules i cadires netes i col•locades; en acabar les classes, deixar les cadires 

damunt la taula, així com el terra sense papers. 

- Està permès beure aigua  dins les aules. 

- Utilitzar l’ordinador de la classe amb autorització o supervisió expressa del professorat. 

És d’ús exclusiu del professorat. 

b) Tallers: seguir les instruccions de cadascun dels espais (veure annex 7.2). 

c) Lavabos: 

-  Tirar els papers d'eixugar mans a la paperera 

-  Fer un ús racional de l'aigua (tancar aixetes) i del paper. 

d) Biblioteca: seguir les normes de funcionament (veure annex 7.2). 

e) Taules del hall/bar: 

-  Està permès menjar i beure en aquest espai.  

-  Deixar taules i cadires netes i col.locades, així com el terra sense papers ni restes. 



                              

16  

 

-  Si les màquines expenedores s'avarien, avisar al personal de consergeria. 

5. Contribuir a mantenir un bon ambient de treball, tant a l’aula i al centre com en les 

activitats complementàries. 

6. Respectar les pertinences de les altres persones. 

7. Tenir especial cura amb la higiene, la salut i la presència personal. 

8. Fer un ús exclusivament acadèmic d’aparells electrònics i mòbils dins l’aula, relacionat amb el 

mòdul formatiu i amb autorització expressa del professorat. 

9. L’enregistrament, publicitat o la difusió,  a través  de qualsevol mitjà o suport, de 

continguts que afectin a l’honor, la intimitat o la pròpia imatge de qualsevol membre de la 

comunitat educativa, es considerarà una conducta greument perjudicial a les normes de 

convivència 

 

A l’annex 7.1 queden recollits, segons normativa, el conjunt de drets i deures de l’alumnat així 

com les funcions i codi de comportament del professorat.  A l’annex 7.2 queden recollides les 

normes d’ús dels espais del centre.  

4.3 Mesures de prevenció, davant possibles casos de discriminació, assetjament 

escolar, violència de gènere i/o maltractament infantil per identitat de gènere o 

diversitat sexual.  

Pel que fa a les mesures de prevenció tenim programades una sèrie d’accions :         

- A la jornada d’acollida a principi de curs se informa de l’existència del pla de convivència i dels 

diferents protocols per prevenir i intervenir.  

- S’ha d’informar a l’alumnat que si identifica situacions de discriminació, violència o assetjament 

ho ha de notificar per tal d’aturar les conductes de discriminació o abús. La notificació s’ha de 

fer a les persones responsables: tutoria, DIOP, Caporalia d’estudis… tant oralment o per correu 

electrònic.  

- És essencial aconseguir una bona cohesió als grups i al centre per tal que hi hagi bones 

relacions i evitar que hi hagi alumnat que es trobi aïllat dins el grup i, per tant, pugui ser 

víctima potencial d’assetjament, violència o discriminació.. D’acord al nostre pla d’atenció a la 

diversitat i pla d’acció tutorial, el centre ha de proporcionar suport dirigit a la integració de 

l’alumnat que ho necessiti, sobretot si presenta problemes de socialització. 

o   Fer activitats i organitzar l’aprenentatge de manera que es fomenti la cohesió, el respecte 

mutu i la relació positiva del grup. En aquest sentit, s’ha de treballar des de l’educació 

emocional i la competència social 

o   Fomentar competències cíviques dirigides a la maduració de la consciència moral, l’actitud 

crítica, la corresponsabilitat en la detecció de la violència (per acabar amb l’existència 

d’espectadors passius i de la “llei del silenci”) i generar actituds de rebuig cap a la violència i la 

injustícia. 

o   Afavorir que no hi hagi alumnat que estigui aïllat a l’aula. 
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o   Fer un seguiment dels grups que es consideri que estan en més risc. 

o   Aplicar proves sociomètriques com el CESC (Conductes i Experiències Socials a Classe), 

principalment a l’alumnat de primer de TAPSD.  

o   Formar en l’ús de les TRIC i la ciutadania digital per prevenir el ciberassetjament. 

- El professorat ha de ser un exemple i no ha de mostrar mai indiferència envers els comentaris 

despectius, de burla, o els senyals incipients d’assetjament o violència. D’altra banda, les 

manifestacions explícites d’afecte, cura i preocupació en les interaccions del professorat amb 

l’alumnat individualment i amb el grup són molt importants en la creació d’un vincle i d’un bon 

clima, ja que mostra una persona que es preocupa i que té sentiments, en comptes d’una 

figura distant d’autoritat. El professorat ha d’estar atent a canvis de comportament que tengui 

l’alumnat que puguin estar relacionat amb alguna situació d’assetjament, violència o 

discriminació. 

- S’ha de comptar amb la participació de les famílies en els casos de l'alumnat menor d’edat o 

sempre que ho sol·liciti l’alumne/a. Per una banda, s’ha de tenir en compte a la família a l’hora 

de planificar mesures de prevenció. Aquesta ha de tenir la informació necessària per poder 

ajudar els seus fills/filles respecte d’una bona convivència en general i el correcte ús de les 

TRIC (tecnologies d’informació, relació i comunicació). S’ha de conscienciar les famílies que l’ús 

de les xarxes socials (Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, etc.) pot incrementar de forma 

exponencial el conflicte inicial i dificultar-ne la resolució. 

- És necessària la formació de tota la comunitat educativa en els aspectes de millora de la 

convivència. A més de la planificació de les accions previstes en el pla de convivència, 

existeixen altres recursos que poden ser d’ajuda per la formació de l’alumnat i de les famílies: 

IBJove ofereix xerrades sobre Internet segura, es pot contactar amb el servei de policia tutor 

de cada municipi per concretar l’acció formativa que es vulgui fer i la Policia Nacional i la 

Guàrdia Civil també fan activitats formatives al respecte. Altres recursos: IBDona, Metges del 

Món, Creu Roja, ADIBS-Dona Sana, Ben Amics, Chrysallis, Fundació IRES, Sa Clau de s’Armari, 

Associació Balears Diversa, Servei d’Atenció Integral del Consell de Mallorca (SAI LGTBI), La 

lioparda teatre. 

- El centre disposa  d’un pla d’acollida per a l’alumnat, el personal docent i no docent nouvingut. 

Les normes de convivència així com les diferents mesures de prevenció, de gestió de conflictes, 

negociació, mediació que queden contemplades al pla de convivència es posen a l’abast de 

l’alumnat a través de la pàgina web i es treballen a les tutories durant el curs. 

 

Al marge d’això si es detecta alguna altre situació relacionada amb discriminació, assetjament 

escolar, violència de gènere i/o maltractament infantil per identitat de gènere o diversitat 

sexual se seguiran els diferents protocols que té establerts l’administració (Convivexit i SAD)  A 

l’annex 7.3 i 7.4 trobarem el protocol de prevenció, detecció i intervenció d’actuació davant 

l'assetjament escolar i el protocol de detecció, comunicació i actuacions per a alumnat trans* 

respectivament.  

http://www.caib.es/sites/convivexit/ca/assetjament/
http://www.caib.es/sites/convivexit/ca/assetjament/
http://www.caib.es/sites/convivexit/ca/as_de_tecnologies/
http://www.caib.es/sites/convivexit/ca/as_de_tecnologies/
http://ibjove.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M0912281333184997047&lang=CA&cont=61181
http://ibjove.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M0912281333184997047&lang=CA&cont=61181
http://ibjove.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M0912281333184997047&lang=CA&cont=61181
https://internetseguraib.net/
https://internetseguraib.net/
http://www.caib.es/sacmicrofront/home.do?mkey=M150218084716442469342&lang=es
http://www.caib.es/sacmicrofront/home.do?mkey=M150218084716442469342&lang=es
http://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/unidad_central_part_ciudada/art_ciudadana_poli_escuel.html
http://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/unidad_central_part_ciudada/art_ciudadana_poli_escuel.html
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/planes-de-prevencion/plan-director-para-la-convivencia-y-mejora-escolar
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/planes-de-prevencion/plan-director-para-la-convivencia-y-mejora-escolar
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/planes-de-prevencion/plan-director-para-la-convivencia-y-mejora-escolar
http://ibdona.caib.es/
https://www.medicosdelmundo.org/quienes-somos/sedes/medicos-del-mundo-illes-balears
https://www.medicosdelmundo.org/quienes-somos/sedes/medicos-del-mundo-illes-balears
https://www2.cruzroja.es/
https://adibs-feminista.org/
https://benamics.com/
https://chrysallis.org/
https://www.fundacioires.org/
http://lallavedelarmario.org/
https://es-es.facebook.com/BalearsDiversa/?ref=page_internal
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3355607&coduo=2942956&lang=ca
https://es-es.facebook.com/laliopardateatre/
https://es-es.facebook.com/laliopardateatre/
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4.4 Procediment davant un conflicte. Estratègies resolució de conflictes. 

Tal i com queda recollit a les conclusions de l’estudi diagnòstic dut a terme en el darrer trimestre 

del curs 2019-2020, la intervenció davant els conflictes que es duu a terme al CFIP Son Llebre 

parteix de l’objectiu de poder acompanyar l’alumnat en la resolució d’aquests d’una manera 

assertiva, evitant l’agressivitat i la passivitat com a resposta davant aquests fets. Per dur a terme 

aquestes respostes es fan servir tècniques i/o dinàmiques que ajuden a les persones implicades a 

veure la situació com quelcom superable i necessari per a la convivència en el centre.  Davant 

situacions de conflicte que puguin sorgir als diferents cursos, l'alumnat coneix, a través de la 

presentació feta a l’espai de tutoria, el procediment a seguir. 

Davant aquestes situacions, l’alumnat percep que el professorat acostuma a intervenir de forma 

immediata en la majoria de situacions i en la resta fa servir altres estratègies. També 

s’identifiquen que les intervencions coordinades i la cohesió grupal són les millors estratègies per 

prevenir els conflictes. Destacar que una part de l'alumnat, al voltant del 20%, desconeix bones 

pràctiques en aquest sentit i que al voltant d’un 7% d’alumnat opinen que al centre falten 

pràctiques de prevenció. Pel que fa a la resolució de conflictes, el diàleg (29,5%), la reparació del 

dany (17,8%) i les intervencions coordinades (15,1%) són les pràctiques més ben valorades. 

En cas de conflicte amb alumnat/professorat o amb un altre membre de la comunitat educativa, 

inicialment el/la tutor/a proposa que l’alumnat resolgui el conflicte directament amb la persona. 

En el cas que el conflicte persisteix, el/la tutor/a actuarà de mediador/a i si el problema no es 

resol, demanarà l’assessorament al DIOP i ho comunicarà a  caporalia d'estudis. A les reunions 

d'equip docent, el/la tutor/a informarà d'aquelles situacions conflictives que siguin susceptibles 

d'actuacions coordinades per part del professorat. 

Procediments específics d’actuació per prevenir i gestionar conflictes, 

a) Mesures de prevenció de conflictes 

El Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i deures dels alumnes i 

les normes de convivència als centres docents sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, 

estableix com a principi inspirador, l’acció preventiva com a garantia per millorar la convivència 

escolar. 

Per tal d’impulsar la convivència i com a acció preventiva, al CIFP Son Llebre s’estableixen unes 

mesures de prevenció de conflictes:  

1. Treballar la competència social de l’alumnat durant tot el curs acadèmic a tots els mòduls 

a nivell de resolució de conflictes, organització del treball, responsabilitat en el treball, treball en 

equip, autonomia, relació interpersonal, iniciativa. 

2. Fomentar el compliment de les normes de convivència establertes en aquest pla. 

3. Inclusió en el Pla d’Acció Tutorial de les mesures del pla de convivència adreçades a  
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proporcionar l’alumnat habilitats socials i emocionals, de resolució positiva dels conflictes i de 

prevenció de la violència de gènere. (Article 27 Decret 121/2010 de 10 de desembre).  

4. A les tutories setmanals grupals o tutories individuals, es crearà l'espai necessari per a que 

l'alumnat pugui expressar els seus suggeriments, felicitacions i queixes relatives al 

funcionament del centre i/o del cicle i/o mòdul i s’informarà del procediment a seguir en cas de 

conflicte amb el professorat. 

5. El professorat donarà exemple de bona convivència, tractant la resta de membres de la 

comunitat educativa amb consideració i respecte, a més de complir i fomentant el compliment de  

les normes de convivència del centre. Quan un/a professor/a observa una conducta inadequada 

té l'obligació d'intervenir, segons els protocols vigents. Si escau se sol.licitarà l’assessorament 

del DIOP. Si la conducta és greu, ho comunicarà al tutor, tutora o cap d'estudis per a que es 

prenguin les mesures necessàries. 

6. En el cas de vaga per part de l'alumnat, se seguirà el procediment que regula el dret a la 

manifestació col·lectiva de discrepàncies, a l'article 14 del Decret 121/2010 de 10 de desembre 

(presentació de proposta motivada per part de l'alumnat amb 10 dies d'antelació a la direcció del 

centre i amb un 5% de l’alumnat a favor). 

b) Actuació davant conductes contràries a les normes de convivència 

Les correccions que s’apliquin per a l’incompliment de les normes de convivència han de tenir un 

caràcter educatiu i recuperador, han de garantir el respecte dels drets de la resta de l’alumnat i 

han de procurar la millora de les relacions de tots els membres de la comunitat educativa (capítol 

2 i 3 del Títol V del Decret 121/2010). 

Normes de convivència: Actuació del professorat davant 

l’incompliment de les normes: 

Assistir a classe amb regularitat i puntualitat. 

 

 

Respectar les instal·lacions i el material del 

centre i mantenir les condicions d’higiene 

adequades. 

 

Respectar les pertinences de la comunitat 

educativa. 

 

 

 

 

El professorat ha d'aplicar el protocol 

d'absentisme del centre (veure PAT). 

 

Quan hi ha una acció que produeix un 

deteriorament dels béns i l’entorn 

s'actuarà de la manera següent: 

 

a) Tots els desperfectes realitzats 

intencionadament seran recuperats, restaurats 

i/o en alguns casos compensats econòmicament, 

fent prendre a l'alumnat responsable, des del 

punt de vista educatiu, una actitud reflexiva i 

activa en la reparació d'aquests desperfectes. 
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Assistir i participar a les activitats 

complementàries. 

 

Contribuir a mantenir un ambient de treball 

durant l’horari lectiu. 

 

Tenir cura amb la higiene, la salut i la presència 

personal. 

 

Fer un ús exclusivament acadèmic d’aparells 

electrònics i mòbils dins l’aula, relacionat amb el 

mòdul formatiu i amb autorització expressa del 

professorat. 

 

Respectar tots els membres de la comunitat 

educativa. 

b) Caldrà contribuir activament al manteniment 

adequat  del centre. En cas que es valori es 

desenvoluparan tasques relacionades en la 

norma de convivència incomplerta.  

c) Pel deteriorament no greu causat 

intencionadament en alguna de les dependències 

del Centre, del material d'aquest o dels objectes 

i les pertinences dels altres membres de la 

comunitat educativa, el professorat i/o tutor/a 

parla amb l'alumne/a, si és menor d'edat, s'avisa 

a la família per escrit i l'alumne/a paga el 

desperfecte causat. 

c) Causar, per ús indegut, danys greus en 

els locals, material o documents del Centre o en 

les pertinences d'altres membres de la 

comunitat educativa, o causar deteriorament no 

greu intencionadament de forma reiterada (falta 

greu), suposa l'inici d'expedient. 

 

Quan hi ha accions i /o conductes que van 

en contra de les normes, s'actuarà de la 

manera següent: 

1. Evidenciar  verbalment de manera individual 

en el moment de la conducta inadequada, per 

part del professorat present o assabentat de la 

conducta. 

2. No discutir amb la persona, s’ha de fer 

referència a la conducta en relació a les normes 

de convivència del centre.  

3. Si es produeixen conductes inadequades de 

manera contínua, el professorat comunicarà al 

tutor/a per a què es valorin les passes a seguir.  

4. Si la conducta inadequada persisteix, es 

tractarà el tema, a través de la comissió de 

convivència deixant en un acta, constància 

escrita i signada per les persones participants en 

el tractament i resolució del conflicte  o de la 

mesura correctora presa, el tipus de sanció i si 

es fa servir la mediació i/o la negociació d'acord 
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educatius si és precís, tal i com es contempla al 

Títol IV del Decret 121/2010. 

5. Si després d’aquestes mesures es persisteix 

en el conflicte o incompliment de les normes, es 

podria arribar a una suspensió del dret 

d’assistència a algunes o totes les classes, entre 

quatre i vint-i-dos dies lectius (article 58 del 

Decret 121/2010) o altres mesures 

contemplades a l'article 53 a través de l'obertura 

d'un expedient disciplinari. 

 

Important: Totes les actuacions realitzades pel professorat, tutors/es, equip directiu i/o comissió de 

convivència han de quedar reflectides per escrit i signades per les persones implicades, en el 

model d'acta del centre i custodiades pel tutor/a. 

 En qualsevol situació està establert un protocol de comunicació i actuació dels diferents membres de 

la comunitat educativa ( professorat, tutor/a, DIOP, família, equip docent, caporalia d’estudis, 

direcció). Garantir totes aquestes passes fa que es resolgui de forma més efectiva i eficient el 

conflicte, reduint al màxim les mesures de correcció més punitives i menys reparadores.  

 

A l’annex 7.5 queden recollides estratègies alternatives per a la resolució de conflictes. 

 

4.5 Propostes de formació per a tota la comunitat educativa adreçades a la 

prevenció i gestió positiva dels conflictes i dels diferents tipus d’assetjament. 

 

Des de la comissió de convivència s’establirà un pla de formació a principi de curs adreçat a tota la 

comunitat educativa: alumnat, professorat i personal no docent coordinat amb el departament de la 

família professional i del pla de formació de centre. Aquesta proposta anirà en la línia de treballar els 

diferents objectius del pla de convivència així com donar resposta a les necessitats formatives què es 

detectin des de la comissió en aspectes relacionats amb la convivència així com de les aportacions que 

tota la comunitat educativa fa a través dels diferents canals de comunicació i les enquestes de 

satisfacció i de la coordinació amb la comissió de coeducació i igualtat. Donades les necessitats i 

realitat de cada membre de la comunitat educativa, la comissió, definirà les propostes de formació 

tenint en compte 3 nivells. No obstant es poden plantejar formacions transversals a tots tres nivells 

per treballar línies de treball comunes. Cal tenir en compte que les propostes estaran subjectes al 

calendari del centre i al pla de formació que s’aprovi a l’inici de curs on queden recollides les 

propostes que es duran a terme durant el curs. 
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A nivell d’alumnat: 

Des de la comissió de convivència en col.laboració i coordinació amb la junta d’alumnat delegat i 

les aportacions dels equips docents, es valorarà cada curs accions i propostes de formació per 

incloure dins les activitats de centre i de les tutories.  

 

A nivell de professorat: 

Des de la comissió de convivència en col.laboració i coordinació amb el cap de departament 

(aportant el resultat de les enquestes sobre necessitats formatives), caporalia d’estudis i la 

comissió de coeducació i igualtat, es valorarà cada curs accions i propostes de formació per 

incloure dins el pla de formació anual de centre.  

 

A nivell de personal no docent: 

Des de la comissió de convivència en col.laboració i coordinació amb la direcció del centre i de 

l’equip de gestió de qualitat (que aportarà el resultat de les enquestes) es valorarà cada curs 

accions i propostes de formació per oferir al personal no docent.  

Com a activitats marc, des de la comissió es proposen: 

- Tallers sobre resolució de conflictes 

- Exposicions 

- Xerrades de professionals especialitzats 

- Materials informatius 

4.6 Activitats de centre per a la convivència. 

Anualment durant l’elaboració de la PGA s’ha de planificar i aprovar les propostes de formació i 

activitats anuals de centre per a la convivència. Les principals són: 

Inici de curs: 

- Jornada acollida alumnat, professorat i personal no docent nou 

Durant el curs:  

- Celebració Nadal 

- Celebració de Sant Antoni 

- Celebració de Sant Jordi 

A final de curs: 

- Jornada portes obertes 

- Celebració final de curs 
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4.7 Pla de coeducació i igualtat. 

Veure annex 7.7. 

 

 

 

A continuació presentem un quadre resum de les diferents actuacions a desenvolupar dins 

d’aquest pla de convivència així com identificació de les persones responsables i destinatàries de 

les actuacions i els procediments de treball: 

 

LÍNIA 

D’ACTUACIÓ 

ACTUACIONS RESPONSABLE DESTINATARIS PROCEDIMENTS 

Funcionament 

Comissió de 

Convivència 

Elecció 

membres 

comissió 

Reunions 

periòdiques de 

coordinació 

Comissió de 

convivència i 

Subcomissió de 

Convivència 

Comunitat 

educativa 

Revisió Pla de 

Convivència 

 

 

 

Difusió Pla de 

Convivència 

Presentació inici 

curs comunitat 

educativa 

Comissió de 

Convivència i 

subcomissió 

Comunitat 

Educativa 

Reunió 

Tutoria.  

Sistemes de 

comunicació formal 

Claustre 

Presentació   

comissió als grups. 

Revisió i actualització 

normes de 

convivència 

Comissió de 

convivència 

Comunitat 

educativa 

Presentació i revisió 

de les vigents. 

Infografia de les 

normes bàsiques 

mínimes. 

 

 

Protocols 

d’actuació 

Revisió i 

actualització dels 

protocols 

d’intervenció 

Comissió 

Convivència 

Equip Directiu 

DIOP 

Equip docent 

Tutors/es 

Comunitat 

Educativa 

Actualització 

protocols  

Pla de formació 

centre 

Propostes de 

formació 

Recollida propostes 

memòria comissió 

Comissió 

convivència 

Comunitat 

Educativa 

Pla de formació 

de centre 

 

5. CONCRECIÓ D’ACCIONS: RESPONSABLES, DESTINATARIS I PROCEDIMENTS 
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comunitat 

educativa 

de convivència 

Traspàs 

departament 

família professional 

pel pla de formació 

de centre 

Cap de 

departament 

Activitats de 

centre per la 

convivència 

Recollida propostes 

memòria comissió 

Programació 

activitats del curs 

Comissió 

convivència 

Caporalia 

Cap de 

departament 

de família 

professional. 

Comunitat 

Educativa 

Programació 

activitats 

complementàries 

Pla de coeducació 

i igualtat 

Col.laboració en la 

revisió del pla de 

coeduació i igualtat 

Comissió igualtat 

i coeducació. 

Agent de 

coeducació. 

Comissió de 

convivència. 

Comunitat 

Educativa 

Revisió Pla de 

coeducació i 

igualtat. 

 

 

 

ELABORACIÓ 
Comissió de Convivència (d'acord amb les directrius del Consell 

Social del centre i les propostes del claustre de professorat, tenint 
en compte les característiques de l’entorn escolar i les necessitats 

educatives de l’alumnat). Veure llistat verificació document DIE. 

APROVACIÓ i AVALUACIÓ Consell Social 

REVISIÓ Comissió de convivència 

 

TEMPORITZACIÓ TASCA PARTICIPANTS 

Setembre Programació activitats de centre 

per a la convivència. 

Cada dos anys actualitzar el pla 

de convivència a partir de la 

revisió del mes de juny. 

 

Subcomissió convivència 

 

6. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA DE CONVIVÈNCIA. 

http://www.caib.es/sites/inspeccioeducativa/ca/documents_institucionals/
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Octubre Constitució de la comissió de 

convivència i aprovació del pla 

anual (propostes de formació i 

activitats anuals de centre). 

Comissió de convivència 

Gener Seguiment pla de convivència Subcomissió convivència 

Març Avaluació semestral accions Comissió convivència 

Juny Avaluació final de curs. 

Memòria comissió i propostes 

actualització pla de convivència. 

Qüestionari valoratiu de 

Convivexit.  

Cada dos cursos revisar el pla 

de convivència en propostes de 

millora 

Comissió convivència 

Subcomissió convivència 

Coordinadora de convivència 
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7.1 Drets i deures alumnat. Funcions i codi de comportament professorat.  

Drets i deures de l’alumnat  

Seguint el Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i els deures dels 

alumnes i les normes de convivència als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics 

de les Illes Balears, tot l’alumnat compte amb els mateixos drets i deures, sense més distincions que 

les derivades de l’edat i del nivell educatiu que cursin. A partir d’aquest reconeixement, correspon a 

tota la comunitat educatiu la millora de la convivència escolar. Es pot consultar la normativa en el 

següent enllaç (TÍTOL II DRETS I DEURES ):  

http://boib.caib.es/pdf/2010187/mp5.pdf  

 

DRETS DE L’ALUMNAT 

A continuació s’expliquen de manera sintetitzada els dotze drets que fixa el Decret (Capítol II): 

1. Dret a una formació integral 

a. La formació de l’alumnat ha de comprendre: 

- El respecte dels drets i les llibertats fonamentals, en l’exercici de la tolerància i de la llibertat, 

dins els principis democràtics de la convivència. 

- El coneixement de l’entorn social i cultural, en particular de la llengua, la cultura i la realitat 

social de les Illes Balears, i el respecte i la contribució a la millora de l’entorn natural i del 

patrimoni cultural. 

- L’adquisició d’habilitats intel·lectuals, de tècniques de treball, d’hàbits socials i de coneixements 

de diferents àrees, així com l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació. 

- L’educació emocional que capaciti per desenvolupar relacions harmòniques. 

- La capacitació per a l’exercici d’activitats intel·lectuals i professionals. 

- La formació en coeducació i en igualtat entre ambdós sexes per prevenir la discriminació i la 

violència de gènere. 

b. En un ambient de treball que afavoreixi l’aprofitament de l’activitat programada. 

 

2. Dret a la no-discriminació i a la igualtat d’oportunitats 

a. No pot ser discriminat per raó de naixement, sexe, capacitat econòmica o nivell social, així com 

per discapacitats físiques, sensorials o psíquiques, o qualsevol altra condició o circumstància 

personal o social. 

b. A rebre els suports necessaris per compensar les carències i els desavantatges de tipus 

personal, familiar, econòmic, social i cultural que impedeixin o dificultin l’accés i la permanència 

al sistema educatiu. 

 

7. ANNEXOS. 

http://boib.caib.es/pdf/2010187/mp5.pdf
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3. Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar 

a. El seu rendiment escolar ha de ser avaluat amb plena objectivitat. 

b. El professorat tutor ha de mantenir una relació fluida amb l’alumnat i si són menors d’edat, la 

seva família pel que fa a les valoracions sobre l’aprofitament acadèmic i la marxa del seu procés 

d’aprenentatge, així com pel que fa a les decisions que s'adoptin com a resultat d’aquest 

procés. 

 

4. Dret a l’orientació educativa i professional 

a. A rebre l’orientació educativa i professional adequada per aconseguir el màxim 

desenvolupament personal, social i professional, segons les seves capacitats, aptituds i 

aspiracions i els seus interessos. 

 

5. Dret al respecte de les pròpies conviccions 

a. A la llibertat de consciència i al respecte de les seves conviccions polítiques, religioses i morals. 

 

6. Dret a la identitat, la integritat, la intimitat i la dignitat personals 

a. A que es respecti la identitat, la integritat, la intimitat i la dignitat personals, així com a la 

protecció contra tota agressió física o moral. 

b. A dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i higiene. 

c. Els centres estan obligats a complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades 

personals. 

 

7. Dret a la informació i a la llibertat d’expressió 

a. A que el centre els informi de tot allò que els afecte. 

b. A manifestar les seves opinions, individualment i col·lectivament, amb respecte. 

 

8. Dret a la manifestació col·lectiva de discrepàncies 

a. A manifestar les seves discrepàncies respecte de les decisions educatives que els afectin.  

 

9. Dret a la participació en el funcionament i en les activitats del centre 

a. A participar en el funcionament i en la vida del centre. 

b. A elegir, mitjançant sufragi directe, igual i secret, els seus representants en el consell escolar 

del centre. 

c. A elegir, mitjançant sufragi directe, igual i secret, les persones delegades de grup. 
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10. Dret d’associació 

a. A associar-se i crear associacions, federacions i confederacions. 

 

11. Dret a la utilització de les instal·lacions del centre 

a. A utilitzar les instal·lacions del centre amb les limitacions derivades de la programació d’altres 

activitats ja autoritzades i amb les precaucions derivades de la seguretat de les persones, 

l’adequada conservació dels recursos i la correcta destinació d’aquests. 

b. A utilitzar les instal·lacions del centre en horari lectiu, de conformitat amb la programació 

general anual del centre. En horari no lectiu, l’alumnat han de sol·licitar-ho al director/a del 

centre. 

 

12. Dret de reunió 

a. Es poden reunir en el centre per desenvolupar activitats de caràcter escolar o extraescolar que 

formin part del projecte educatiu del centre, així com per a aquelles altres a les quals pugui 

atribuir-se una finalitat educativa o formativa. Per reunir-se a les instal·lacions del centre per 

dur a terme activitats no programades, necessiten l’autorització del director/a. 

b. La junta d’alumnat delegat s’ha de reunir durant l’horari general del centre, preferentment 

durant els espais i els períodes no lectius. 

 

DEURES DE L’ALUMNAT 

Pel que fa als deures es recullen en cinc punts (Capítol III), dels quals destaquem: 

1. L’estudi com a deure bàsic 

a. Assistir a classe amb puntualitat i complir els horaris. 

b. Participar en les activitats formatives. 

c. Assistir al centre amb el material i l’equipament necessaris. 

d. Fer l’esforç necessari per comprendre i assimilar els continguts del diferents mòduls. 

 

2. Deure de respectar al professorat 

a. Mostrar respecte i col·laborar amb responsabilitat en l’exercici de l’autoritat docent i en la 

transmissió de coneixements i valors. 

b. Complir les normes i seguir les pautes establertes pel professorat. 

c. Mostrar actitud cooperativa i receptiva a les explicacions i dur a terme les activitats i les proves 

encarregades per aquests. 

 

3. Deure de respecte i solidaritat cap als companys/es 

a. Respectar els companys/es i rebutjar tot tipus de discriminació per raó de naixement, sexe o 
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qualsevol altra circumstància personal o social. 

b. Respectar i defensar, de forma responsable i solidària, l’exercici del dret a l’estudi dels 

companys/es. 

c. Exercir la solidaritat i propiciar un ambient de convivència positiu. 

 

4. Deure de participar en el centre i de respectar els membres de la comunitat 

educativa 

a. Participar i col·laborar en la millora de la convivència escolar i en la consecució d’un clima 

d’estudi adequat al centre. 

b. Mostrar el respecte i la consideració deguts a la comunitat educativa i a qualsevol persona que 

accedeixi al centre. 

c. Complir les normes de seguretat, salut i higiene als centres educatius (prohibició de fumar, 

ingerir begudes alcohòliques, consumir estupefaents…). 

d. Cuidar i utilitzar correctament els béns mobles, el material didàctic, els documents i altres 

recursos i instal·lacions del centre, i respectar les pertinences dels altres membres de la 

comunitat educativa, així com complir les normes bàsiques de respecte a l’entorn i al medi 

ambient.  

e. Participar en la vida i el funcionament del centre i complir els horaris aprovats. 

 

5. Deure de complir les normes de convivència 

a. Complir amb les normes recollides en el reglament d’organització i funcionament. 

 

DRETS DEL PROFESSORAT 

Funcions i codi de comportament del professorat 

 

No hi ha una normativa expressa en drets i deures del del cos de professorat. En remeten en els drets, 

deures del personal funcionari recollit en el capítol 1  (articles 115, 118 i 124) de la Llei 3/2007 de 27 

de març de la Funció Pública de la CCAA de les Illes Balears (aplicable al personal interí i al personal 

eventual sempre que la naturalesa del dret ho permeti, i al personal laboral sempre que aquests drets 

no estiguin regulats en la seva normativa específica i siguin compatibles amb la naturalesa de la 

relació jurídica que el vincula amb l’administració). 

I a nivell estatal, als articles 52, 53, 54 del RD legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre pel que s’aprova el 

text refós de la Llei del Estatuto básico del empleado público. A més a més, el professorat està sotmès 

als drets i deures contemplats al Decret 121/2010.  

A continuació se’n destaquen els més significatius relacionats amb la convivència: 

1. A ser informat i a participar en la gestió del centre a través dels òrgans corresponents. 

2. A ser tractat amb la deguda consideració i respecte personal i professional per la comunitat 

educativa. 

3. Al fet que li siguin respectades la intimitat, l’orientació sexual i la dignitat en el treball,  
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especialment enfront de qualsevol tipus d’assetjament. 

4. A que es segueixin les seves indicacions referides a qüestions pedagògiques o de convivència, 

sempre que s’ajustin a la normativa vigent, i a que no es qüestioni la seva autoritat en aquests 

àmbits. 

5. A una organització del seu treball equitativa, raonada i ajustada a la normativa vigent. 

6. A la formació professional i a l’actualització permanent dels seus coneixements i de les seves 

capacitats. 

7. A les vacances, els permisos, les llicències i la reducció de jornada en els termes establerts en 

les lleis corresponents. S’atendrà al que regulin les instruccions de la Direcció General de 

Recursos Humans de la Conselleria d’Educació, Cultura i universitats (http://dgpdocen.caib.es).  

8. A rebre protecció eficaç en matèria de prevenció, seguretat i salut en el treball. 

9. A l’exercici de les llibertats sindicals, a la negociació col·lectiva i a la participació en la 

determinació de les condicions de treball, en els termes que estableix la legislació bàsica 

estatal.  

10. A la reunió i a l’associació professional. 

 

DEURES DEL PROFESSORAT 

1. Els treballadors/es públics han de realitzar amb diligència les tasques que tinguin 

assignades i vetllar pels interessos generals amb subjecció i observància de la Constitució i 

de la resta d’ordenament jurídic, i hauran d’actuar d’acord als següents principis: 

objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, eficàcia, honradesa, 

promoció de l’entorn cultural i mediambiental, i respecte a la igualtat entre dones i homes, 

que inspiren el Codi de Conducta dels treballadors/es públics. 

2. La seva conducta s’ha de basar en el respecte dels drets fonamentals i llibertats públiques, 

evitant tota actuació que pugui produir discriminació alguna per raó de naixement, origen, 

gènere, sexe, orientació sexual, religió o conviccions, ètnia, opinió, discapacitat, edat o 

qualsevol altre condició o circumstància personal o social. 

3. Complir les instruccions i les ordres rebudes pel personal jeràrquicament superior sens 

perjudici que el personal pugui formular els suggeriments que consideri oportuns per 

millorar l’execució de les tasques encomanades.  

4. No acceptar cap tracte de favor o situació que impliqui privilegi o avantatge injustificada, 

per part de persones físiques o entitats privades. 

5. Actuar d’acord amb els principis d’eficàcia, economia i eficiència, i vigilar la consecució de 

l’interès general i el compliment dels objectius de l’organització. 

6. Tractar amb cura el material i les instal·lacions que hagin de fer servir i procurar la major 

economia en el funcionament del servei. 

7. Observar les normes de seguretat i salut laboral. 

8. Mantenir actualitzada la formació i qualificació. Actualització permanent científica i 

didàctica. 

http://dgpdocen.caib.es/
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9. Guardar discreció professional respecte dels assumptes que conegui per raó de les seves 

funcions. 

10. Mantenir la deguda confidencialitat de les deliberacions de les juntes de professorat i 

custodiar adequadament la informació personal de l’alumnat a la que tinguin accés en 

funció del seu càrrec, segons el que estableix la normativa vigent. 

11. Complir l’horari de classes i d’activitats complementàries, assistir als claustres i a les 

reunions que siguin degudament convocades. 

12. Corregir qualsevol incompliment de les normes de convivència del centre i posar en 

coneixement de la Tutoria i/o de la Prefectura d’Estudis qualsevol incident que suposi un 

perjudici per a les instal·lacions, material i mobiliari del Centre. 

13. Imposar les mesures contemplades en el Pla de Convivència, si escau. 

14. Controlar l’assistència de l’alumnat a cada classe per mitjà del Gestib, i aplicar el protocol 

d'absentisme, si és el cas. 

15. Informar de manera raonada a l’alumnat (i si és menor d'edat, a les seves famílies) dels 

criteris i procediments d’avaluació i dels resultats de les proves, així com de l’evolució de 

l’alumnat i de les mesures que poden ajudar a millorar el seu èxit escolar. 

16. Respectar els acords de claustre i departament i específicament els referents als aspectes 

docents i d’organització i funcionament del centre. 

17. Intentar aconseguir l’èxit escolar i el màxim desenvolupament del potencial acadèmic i 

personal de l’alumnat al seu càrrec. 

18. Començar i finalitzar les classes amb la màxima puntualitat a la fi d’evitar renous i 

molèsties a la resta de la comunitat educativa. 

 

7.2 Normes d’ús d’espais del centre. 

 
 Normes d’ús de la biblioteca 

 

1.  Parlar en veu baixa, és un espai públic de feina . 

2.  Si s’ha de beure i menjar, fer servir els espais habilitats ( hall i bar). 

3.  L’ús dels ordinadors està destinat a la tasca formativa de l’alumnat i del professorat. 

4.  En finalitzar la feina cal deixar l'ordinador apagat i la taula i cadira recollides. 

5.  Les taules de treball permeten un màxim de cinc persones. En acabar, cal deixar tot ben 

ordenat i els llums apagats. 

6.  La persona responsable de la biblioteca és l’encarregada dels préstecs i de resoldre els 

dubtes. 
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 Normes d’ús del taller de cuina 

 

1.  Higiene personal: 

    Neteja constant de les mans: 

- Abans, durant i final de les tasques 

- Quan estem constipats, tossim... 

- Quan ens gratem el nas, els cabells... 

- En tornar del bany. 

2.     Dur els cabells recollits. 

3.     Ungles curtes , netes i sense pintar. 

4.     Roba còmoda i transpirable. 

5.     Sabates còmodes i antilliscants. 

6.     Retirar anells, rellotges i polseres. 

7.     Higiene i utilització correcta de l’aula taller de cuina: 

-  Repartiment adequat de les tasques. 

-  Respectar els espais  comuns. 

-  Tenir cura del aliments. 

-  Tenir cura del parament culinari. 

-  Anar amb compte amb la utilització dels electrodomèstics i altres materials delicats. 

-  Col·locar cada cosa al seu lloc. 

-  Conservar els aliments adequadament i no tudar res. 

-  Deixar-ho tot net i recollit. 

-  Reciclar tots els materials possibles 

8.     Aportar recipients homologats de conservació i/o trasllat d'aliments elaborats o no (tipus 

 Tupper o similar). 

  

Normes d’ús del taller sanitari 

 

1.   Aprofitar al màxim el material i el temps de les pràctiques. 

2.   Llegir les instruccions d'ús dels instruments. No improvisar. Complir les normes. Sol·licitar 

informació en cas de dubte. 

3.   Mantenir net i ordenat el taller i aules hospitalàries. 

4.   Comunicar les incidències a la persona  responsable del taller. 

5.   Si s’ha de beure i menjar, fer servir els espais habilitats ( hall i bar). 

6.     Mantenir silenci i parlar amb veu baixa. 

7.     Respectar les normes d'higiene. 

8.     Els cabells s’han de dur recollits, les ungles curtes, netes i sense pintar. 

9.     Retirar anells, rellotges i polseres. 

10.  Utilitzar guants s/p. 
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11.  Portar calçat adequat i el pijama hospitalari per a fer les pràctiques. 

12.  Després d'emprar el material, deixar-lo correctament ordenat i tot al seu lloc. 

13.  Netejar i desinfectar el material reutilitzable i eliminar el material deteriorat. 

14.  Respecte a l’eliminació de residus: material biocontaminat o punxant (contenidor rígid). 

Resta de material (residus tipus I), fems (bossa negra). Reciclar els residus sempre que es 

pugui. 

15. El taller és un espai per alumnat autoritzat. 

16.  Renovar l'aire s/p. 

17.  Il·luminació: aprofitar la llum solar. 

18.  Temperatura: 18ºC durant l'hivern / 24ºC durant l'estiu. 

19.  Evitar obstacles que dificultin la mobilitat en el taller. 

20.  Complir les normes de seguretat. 

  

Normativa ecoambiental 

 

El nostre centre s’ha compromès en un projecte ecoambiental, dins dels projectes de la 

Conselleria d'Educació i Universitat i el Consell de Mallorca, per tal de reduir al mínim l´impacte 

negatiu en l'entorn. 

Volem impulsar l´estalvi energètic del centre, volem reciclar paper, vidre, envasos, piles, 

Volem evitar la brutícia de les nostres aules i dels espais exteriors del centre. Volem ser un centre 

amb un impacte  ambiental mínim. 

Per tot això, sol·licitem la vostra col·laboració per: 

1.     Utilitzau els contenidors de reciclatge corresponents (blau, verd, groc, piles...) 

2.     Tancau  les aixetes dels banys. 

3.     Assegureu-vos que les cisternes dels vàters queden ben tancades. 

4.     Tancau els llums dels banys i de les aules quan sortiu.. 

5.     Obriu les persianes per tal d’aprofitar la llum natural. 

6.     Tancau les pantalles, ordinadors i pissarres digitals correctament. 

7.     Duis roba adequada a l'estació de l'any per tal d'optimitzar la calefacció o la refrigeració. 

8.     Substituïu l’ús dels papers per arxius al núvol, correus electrònics... 

9.     Feu les fotocòpies per les dues cares. 

10.   Evitau embrutar els espais comuns, emprant les papereres i cendrers. 

 

7.3 Protocol de prevenció, detecció i intervenció d’actuació davant l’assetjament 

escolar. 

 

En cas d’assetjament escolar, s’ha d’aplicar el protocol d’assetjament vigent, d’acord amb la 

resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa de 25 d’abril de 2016 per la qual 
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s’aprova el Protocol de la prevenció, detecció i intervenció de l’assetjament escolar als centres 

educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears. Es pot consultar al 

següent enllaç a la pàgina web de L'institut per a la convivència i l’èxit escolar on es pot trobar el 

protocol i esquema del mateix: 

https://intranet.caib.es/sites/convivexit/ca/normativa_i_protocols

https://intranet.caib.es/sites/convivexit/ca/normativa_i_protocols/
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7.4  Protocol d’acompanyament a l’alumnat trans*  

En cas d’alumnat trans*, s’ha d’aplicar el Protocol d’acompanyament a l’alumnat trans* als 

centres educatius de les Illes Balears sostinguts amb fons públics (revisió 26 de juny de 2020). Es pot 

consultar al següent enllaç:  

https://intranet.caib.es/sites/convivexit/ca/normativa_i_protocols/  

 

A continuació es presenta un resum: 

Antecedents 

- Protocol de detecció, comunicació i actuacions per a alumnes transsexuals i transgènere als 

centres educatius (2016). 

- Llei 8/2016 per garantir els drets LGTBI i per erradicar la LGTBIfòbia. 

- Protocol integral d’atenció sanitària de persones trans* a les Illes Balears (2019). 

 

Marc conceptual i principis bàsics d’actuació 

El protocol va dirigit a alumnat trans*, alumnat que romp amb les normes establertes en qüestió de 

gènere o sexualitat o que pertany a una familia diversa que precisen d’acompanyament i suport. 

Pretén un replantejament del concepte de diversitat, incorporar referents en els quals tothom pugui 

emmirallar-se, evitar donar missatges que facin entendre que hi ha una majoria “normal”, respectar 

la capacitat de decidir de manera autònoma i empoderar. Està lligat als principis recollits en el Pla de 

Coeducació de les Illes Balears 2019-2022. 

Conceptes: 

- Identitat de gènere: fa referència a si una persona s’identifica amb el sexe que li van assignar 

en néixer i comprèn les actituds que les persones tenen cap als constructes socials que ens fan 

identificar com a homes o dones, és a dir, l'autoidentificació. 

- Persones trans*: aquelles que no s’identifiquen amb el sexe assignat. 

- Persones cis: persones que sí s’identifiquen amb el sexe assignat en el moment del naixement. 

- Expressió de gènere: vivència íntima del propi gènere (cos, vestimenta, gènere, llenguatge, 

pautes de comportament associades a un gènere o un altre…). 

La identitat de gènere es construeix al llarg de la vida i es configura mitjançant l’autoconcepte i la 

percepció de les persones de l’entorn, i pot ser ja estable al voltant de la primera infància. Per tant, 

és possible que ja des d’aquesta etapa es pugui autoreconèixer i visibilitzar/verbalitzar una identitat 

que no coincideixi amb el sexe d’assignació, i fins i tot es pugui generar una situació d’exclusió social, 

una imatge autopercebuda negativa (transfòbia interioritzada), malestar intern, processos complicats 

d'acceptació familiar, crisis emocionals i psicològiques molt difícils de gestionar. L’acompanyament i 

assessorament en la gestió positiva d’aquestes situacions, esdevé l’eina preventiva més eficaç, per a 

possibles conductes autolítiques i/o ideacions suicides. 

https://intranet.caib.es/sites/convivexit/ca/normativa_i_protocols/
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El sistema educatiu ha d’integrar, dins del marc de l’educació inclusiva, l’educació en la diversitat, 

incloent-hi l’orientació afectivosexual i la identitat de gènere com un recurs transformador i 

imprescindible en la transmissió dels valors d’igualtat, pluralitat, diversitat i respecte cap a l’ésser 

humà. Alguns dels objectius del protocol són: 

- Garantir el dret a l’alumnat trans* a un desenvolupament lliure de la personalitat i contra tota 

discriminació. 

- Reconèixer el dret a ser tractat d’acord amb el seu sexe sentit. 

- Oferir pautes per una resposta educativa adequada. 

- Afavorir, en coordinació amb les associacions LGTBI+, la sensibilització de la comunitat 

educativa. 

 

Actuacions als centres educatius per a l’acompanyament de l’alumnat trans* 

 El model d’atenció s’ha de basar en què la transexualitat no és una patologia, ha de promoure 

un acompanyament respectuós, lliure i que les eines que es proporcionin ajudin a organitzar la seva 

experiència (factors de protecció), és a dir, en condicions que millorin la seva qualitat de vida. 

 La comunicació i valoració de l’alumnat pot fer-se per tres vies:  

A. Situació comunicada pels 

progenitors o 

progenitores o 

representants legals de 

l’alumne/a trans* al 

centre educatiu (ce) 

B. Situació comunicada 

per qualsevol membre de 

la comunitat 

educativa 

 

C.  Situació 

comunicada pel propi 

alumnat 

 

1.  La direcció del ce informa 

a l’equip docent i al DIOP 

2. El DIOP i el tutor/a ha de 

donar a conèixer a la 

família i la persona trans*: 

protocol, servei 

d’assessorament i 

acompanyament LGTBI, 

entitats, recursos… 

L’activació del protocol no 

està condicionada al 

tractament mèdic, 

diagnòstic mèdic i/o 

psicològic… S’ha 

1. Comunicar-ho a la direcció 

del ce. 

2. La direcció del ce i el 

departament d’orientació 

convoca a la família a una 

entrevista per exposar la 

situació, sempre i quan es 

tracti d’una persona menor 

d’edat. En cas que sigui 

una persona major d’edat, 

es convoca únicament a 

aquesta. 

3. S’informa a la família i/o al 

subjecte de l’existència del 

Es segueix el mateix 

procés que en la situació 

B. En acabar s’informa a 

Inspecció Educativa. 
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d’emplenar el document de 

consentiment. 

3. El DIOP assessora a la 

comunitat educativa per 

fixar estratègies 

d’acompanyament. S’ha 

d’arribar a acords per 

afavorir els factors de 

protecció. 

4. Donar a conèixer a la 

persona subjecte del 

procés i a la família les 

mesures que influeixen en 

l’alumnat trans*, al grup-

classe, la família, ce… S’ha 

d’emplenar el document 

d’acords. 

5. Fer seguiment dels acords 

(document específic de 

ratificació dels acords 

presos). 

protocol, el servei 

d’assessorament i 

acompanyament, entitats, 

recursos…Si escau, es 

sol·licita la col·laboració en 

la mediació d’Inspecció 

Educativa. També pot fer-

ho el servei 

d’assessorament i 

acompanyament. 

4. Inici del protocol (emplena 

el document de 

consentiment). 

 

Mesures organitzatives bàsiques que el centre ha d’adoptar 

- Informar al professorat, personal d’administració i altres serveis del centre que han de dirigir-

se a la persona pel nom que hagi triat (document específic ha d’estar signat). 

- Sense perjudici que en les bases de dades de l'administració educativa es mantinguin les 

dades d'identitat registrals, s'adequarà la documentació administrativa d'exposició pública i la 

que pugui dirigir-se a l'alumnat, fent figurar en aquesta documentació el nom triat, evitant que 

aquest nom aparegui de forma diferent als noms de la resta de l’alumnat (document específic 

per sol·licitar el canvi). 

- Respectar la seva imatge física, vestimenta… segons la identitat de gènere manifestada. 

- Si hi ha activitats diferenciades per gèneres s’ha de tenir en compte en quin es senti 

identificada la persona. 

- Lliure accés a vestuaris i banys d’acord amb la seva identitat de gènere triada. 

- El centre facilitarà, en vistes a promoure el benestar de l’alumnat trans* i d’acord amb les 

seves possibilitats, i amb el consentiment de l’alumnat implicat, la figura d’una “Tutoria 

d’acompanyament”. Aquesta figura pot ser qualsevol persona de la comunitat educativa que 

esculli l’alumnat implicat. 

- S’activarà el protocol d’assetjament de forma immediata, en el cas de sospita o denuncia. 
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- La primera vegada que la persona manifesti una identitat de gènere diferent a l’assignada, 

s’han d’acordar mesures amb la família i/o la persona trans*. Seguidement, informar de la 

situació als companys/es de classe, altres persones amb qui es relaciona i l’equip directiu. 

S’evitarà divulgar la seva condició de persona trans* a la resta de la comunitat educativa. És 

molt important aconseguir l’equilibri adequat entre el recolzament de les persones que 

envolten l’alumnat que realitza el trànsit i el seu dret a la intimitat i confidencialitat durant el 

procés, respectant la seva decisió sobre el moment adequat per donar-lo a conèixer i les 

persones destinatàries d’aquesta informació. 

- Quan es tracti d’alumnat menor d’edat, s’ha de comptar amb el consentiment exprés de les 

seves famílies o les persones responsables legals, llevat del cas que, el menor o la menor 

d’edat, d’acord amb la seva maduresa pugui exercir per si mateix/a aquest dret en conformitat 

amb allò previst a l’article 9 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica 

del Menor, i a l’article 154 de la LLei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 

protecció a la infància i a l’adolescència. 

- Si hi ha desacord entre la família i el centre educatiu, s’ha de comunicar a l’Inspecció 

Educativa, qui prioritzarà l’interès superior de la persona menor d’edat. 

 

Actuacions de sensibilització, assessorament i formació dirigides a la comunitat 

educativa 

a) Actuacions d’informació i sensibilització sobre diversitat afectiva sexual, de gènere i familiar 

dirigides a l’alumnat, amb especial atenció al reconeixement i la normalització de les realitats 

trans*; incloent-hi activitats d’autoconeixement, coneixement mutu, empatia, estima i 

comunicació per afavorir la cohesió del grup. 

b) Actuacions formatives dirigides als equips directius, als orientadors/es, als equips docents i a la 

persona coordinadora de la comissió de convivència i coeducació relacionades amb la diversitat 

sexual, fent especial èmfasi en el coneixement de les realitats trans*. Aquestes formacions cal 

que s’articulin a través dels centres de professorat (CEP). 

c) Actuacions de sensibilització, informació i assessorament dirigides a les famílies relacionades 

amb la diversitat sexual i de gènere, el desenvolupament evolutiu, els estils educatius, etc. 

 

Mesures de prevenció, detecció i intervenció davant possibles casos de discriminació, 

assetjament escolar, violència de gènere o maltractament infantil per identitat de gènere 

El centre educatiu ha de comptar amb mesures de prevenció i intervenció davant possibles casos. A 

més, també hi ha disponible el Protocol d’assetjament i una sèrie de mesures correctores que 

apareixen en el Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s'estableixen els drets i els deures 

dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons 

públics de les Illes Balears. 
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Qualsevol persona amb coneixement o sospites està obligada a comunicar la situació al professorat, 

tutor/a, equip directiu o DIOP. Tot seguit, es transmetrà a l’equip directiu si no s’ha fet prèviament.  

En aquells casos en els quals, a causa de l’actitud d’algun del progenitors o l’entorn familiar cap a la 

identitat de gènere de l’alumne o alumna, es detecti algun dels indicadors de maltractament recollits 

en el full de detecció i notificació del Registre Unificat de Maltractament Infantil de les Illes Balears 

(RUMI) s’ha de tramitar d’acord amb allò establert en el Protocol marc interdisciplinari d’actuacions 

en casos de maltractament infantil a les Illes Balears. 

 

7.5  Estratègies de prevenció i gestió de conflictes contemplades a la normativa 

de drets i deures de l’alumnat.  

 

Estratègies alternatives per a la resolució de conflictes. 

La convivència a un centre educatiu és, en certa manera, un reflex de la convivència de la societat 

actual. La interculturalitat, l’agressivitat, la violència, l’estrès, els canvis d’estructura familiar..., la 

nostra realitat és complexa i, per tant, també la tasca d’educar ha esdevingut complexa. A causa 

d’aquesta complexitat social han sorgit nous mètodes complementaris a les maneres clàssiques 

(sancions) d’enfrontar i resoldre els conflictes. Alguns mètodes alternatius de resolució de conflictes 

són: negociació, mediació i pràctiques restauratives. Tots tres tenen com a objectiu treballar el 

conflicte mitjançant el diàleg entre les persones implicades.  

 

a) La mediació escolar 

La mediació als centres educatius està dirigida a aquelles persones que tenen problemes amb el 

professorat, l’alumnat, els tutors/es o companys/es d’aula. 

Consisteix en la intervenció d’una tercera persona, imparcial i amb formació específica, amb l’objecte 

d’ajudar les parts a obtenir per elles mateixes un acord satisfactori. 

Es basa en els principis següents: flexibilitat, voluntarietat, imparcialitat, neutralitat, confidencialitat, bona 

fe i caràcter personalíssim. Quan es tracti de fer de persona mediadora per resoldre conflictes, s’ha d’iniciar 

a instància de la direcció del centre o de la comissió de convivència que escollirà una persona formada i 

conegui el procés de la mediació escolar.  

  

Fases 

1. Premediació (Fase prèvia a la mediació pròpiament dita) 

 És una part important. Es donen alguns casos en què les parts implicades, després d’aquesta etapa, 

negocien pel seu compte i ja no continuen el procés. Aquesta etapa és anterior a la trobada de totes 

les parts implicades i comporta: 
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 • Valorar si la mediació és apropiada pel cas. No és adequat quan es donin casos d'Incompliment  

sistemàtic de les normes de convivència, casos d'assetjament escolar, violència de gènere,   

discriminació de qualsevol tipus, maltractament  per identitat de gènere o diversitat sexual. 

 • Decidir quina és la persona indicada per fer la mediació. 

 • Sopesar si hi ha d’haver una o més sessions individuals. 

 • Fixar un temps i espai per reunir-se (un espai neutral). 

 • Aclarir quines són les parts implicades. 

 • Saber, si es tracta de mediar entre un grup i un individu, qui representarà el grup, etc. 

• Explicar quin és el procediment de la mediació (funcions de la persona mediadora, principis de la 

mediació, etc.)  

S’ha de tenir en compte l’impacte i perspectiva de gènere encara que el conflicte pugui no ésser 

d’aquesta tipologia. 

  

2. Desenvolupament de la mediació escolar: La persona o les persones mediadores han de 

convocar una trobada, o més, de les persones implicades en el conflicte per escoltar-ne les 

versions i facilitar que arribin a un acord. 

 

Fase 2.1. : Presentació 

Es fa una presentació sobre la mediació i s’explica quines són “les regles del joc”.  

 • Presentacions personals.  

• Explicar breument com serà el procés: objectius, expectatives, paper dels mediadors/es.  

• Recordar la importància de la confidencialitat i de la seva col·laboració, sent persones honestes i 

sinceres. 

• Acceptar les normes bàsiques: No interrompre, no utilitzar llenguatge ofensiu, no desqualificar a 

l’altre/a, horaris i disponibilitat, postura corporal, etc.  

  

Fase 2.2 : Explica’m  en la qual es diu el què ha passat 

L’objectiu és poder exposar la pròpia versió del conflicte i expressar els propis sentiments i poder 

desfogar-se i sentir-se escoltats. 

 Actuació dels mediadors o mediadores:  

• Crear un ambient positiu i controlar l’intercanvi de missatges.  

• Neutralitzar els comportaments negatius.  
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• Facilitar i intercanviar informació.  

• Generar pensament sobre el conflicte: objectius personals en el conflicte i altres formes 

d’aconseguir-los, sentiments personals i de l’altra part.  

• Explorar amb preguntes i parafrasejant el veritable problema, no el detall.  

• Animar a que expliquin més, a que es desfoguin, evitant la sensació d’interrogatori.  

• Ajudar a posar a sobre la taula els elements principals del conflicte.  

• Escoltar atentament les preocupacions i sentiments de cada part, utilitzant tècniques com: escolta 

activa, parafrasejar, reflectir sentiments, resumir, etc.  

• No valorar, ni aconsellar, ni definir el que és veritat o mentida, ni el que és just o injust, ni el que 

està equivocat o té raó.  

• Donar importància tant als aspectes del contingut del conflicte, com a la relació entre les parts.  

• Recolzar el diàleg entre les parts. Reconèixer els sentiments i respectar els silencis. 

 

Fase 2.3 : Ubiquem-nos. Fase que ens diu on som. 

S’elabora una definició compartida del problema. L’objectiu és  identificar en què consisteix el 

conflicte, i consensuar els temes més importants per a les parts. Actuació dels mediadors o 

mediadores:  

• Identificar i ordenar els temes.  

• Distingir i clarificar els temes no mediables. 

• Assegurar la conformitat de les parts sobre els temes a tractar per a avançar cap a una solució o 

transformació positiva del conflicte.  

• Aconseguir una versió consensuada dels conflicte.  

• Planificar i elaborar la llista de temes.  

• Tractar primer els temes comuns i més fàcils d’arreglar, crea confiança i manté l’interès.  

• Explorar els interessos subjacents a les posicions i dirigir el diàleg en termes d’interessos. 

 

Fase 2.4: Arreglar 

En aquesta fase les parts implicades es proposen i busquen solucions per sortir del conflicte. Objectiu: 

Tractar cadascun dels temes i buscar possibles vies de solució. 

 Actuació dels mediadors o mediadores:  

• Facilitar l’espontaneïtat i creativitat en la recerca d’idees i solucions (pluja d’idees).  

• Recollir totes les opcions.  
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• Superar punt morts.  

• Centrar-se en el futur.  

• Explorar el que cada part està disposada a fer.  

• Ressaltar els comentaris positius d’una part sobre l’altra.  

• Demanar que valorin cadascuna de les possibles solucions.  

• Sol·licitar la seva conformitat o no amb les diferents propostes.  

• Examinar les conseqüències de cada opció.  

 

Fase 2.5. : Acabament de la mediació escolar. L’acord  

Els acords presos en un procés de mediació escolar s’han de recollir i formalitzar per escrit. 

En aquesta fase s’acorda una solució que satisfaci en gran mesura les dues parts. Es decideix qui fa 

que, com, quan, i on.  

Objectiu: avaluar les propostes, avantatges i dificultats de cadascuna, i arribar a un acord. Actuació 

dels mediadors o mediadores:  

• Ajudar a les parts a definir clarament l’acord.  

• Escriure els acords sense ambigüitats i amb un llenguatge neutral.  

• Planificar de quina manera es portarà a terme la pràctica dels acords.  

• Felicitar a les parts per la seva col·laboració. 

• Fer còpies de l’acord per a cada part i arxivar l’original.  

 

L’acord.  

L’acord és el final del procés. Tothom ha guanyat, no hi ha perdedors, però tothom ha cedit. Tenir en 

compte les característiques que han de complir els acords de les parts: 

• Equilibrat 

• Clar i simple  

• Que mantingui expectatives de millorar la relació  

• Realista i possible  

• Acceptable per les parts 

• Específic i concret 

• Avaluable  

• Redactat per escrit, així s’evita l’oblit i les males interpretacions, i es facilita el seguiment.  
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Si el procés de mediació finalitza sense acord, o s’incompleixen els pactes de reparació per causa 

imputable a una de les parts, la persona mediadora ho ha de comunicar per escrit a la direcció del 

centre, que ha d’adoptar les mesures oportunes (iniciar el procediment disciplinari) 

El procés de mediació escolar s’ha de resoldre en un termini màxim de quinze dies a partir de la 

designació de la persona mediadora. 

 

b) Pràctiques restauratives: cercles de diàleg 

Les pràctiques restauratives tenen el seu origen en la justícia restaurativa. Ofereixen eines que 

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

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

 

Les pràctiques restauratives es fonamenten en el fet que les persones poden fer canvis positius si es 

compta amb elles, és a dir, quan les coses es fan amb elles i no a elles o per elles. En el centre educatiu, 

aquestes pràctiques poden ser una bona alternativa en què l’alumnat s’implica en la gestió dels seus 

conflictes de manera dialogada i participativa, i en la millora de la convivència, fomentant valors com: 

•  la igualtat de les persones que formen el grup 

•  l’oportunitat d’escoltar i de ser escoltat 

•  la seguretat i confiança en sentir-se exposat al grup i protegit alhora pel grup 

•  la responsabilitat compartida de la gestió del conflicte 

•  la propietat col·lectiva del resultat 

•  la restauració de la convivència mitjançant el restabliment de les connexions afectives 

 

Hi ha diferents pràctiques restauratives, des de les més informals, com les expressions afectives i la 

conversa restaurativa, a les més formals, com és el cas de les reunions restauratives. 

● L’escolta activa consisteix a escoltar de manera atenta i empàtica. Això contribueix que la 

persona pugui centrar-se i disposar de la seva capacitat mental per afrontar la situació 

problemàtica. 

● Les expressions afectives consisteixen a comunicar els sentiments personals en resposta a 

determinats comportaments, positius o negatius, de les altres persones.          

● La conversa restaurativa consisteix en el fet que la persona que ha comès una determinada 

conducta reflexioni sobre els seus actes, expressi les seves motivacions i prengui consciència de 

l’efecte que ha tingui la seva conducta en els altres. Això afavorirà la cerca d’alternatives que 

satisfacin les seves necessitats i que, alhora, siguin compatibles amb les del grup. 
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● El diàleg restauratiu (o mediació informal) consisteix en el fet que les dues persones que han 

tingut un conflicte dialoguin de manera restaurativa. Té com a objectiu ajudar a restaurar la 

relació, mitjançant preguntes que es fan alternativament a una i altra per ajudar-los a 

comprendre el punt de vista aliè, i així afavorir la resolució conjunta del conflicte. 

● Els cercles de diàleg consisteixen a reunir l’alumnat del grup en cercle, disposat a expressar-se 

en pla d’igualtat amb la col·laboració de la persona facilitadora. Tenen com a objectiu facilitar la 

cohesió del grup, crear comunitat i resoldre qüestions de baixa intensitat. 

● Les reunions restauratives consisteixen a reunir les persones directament implicades en un 

conflicte en un cercle més estructurat i que requereix planificació prèvia (pre- cercles) i més 

temps. Les reunions restauratives són estratègies d’intervenció obertes a altres persones que 

també s’hagin vist afectades amb l’objectiu que en la resolució del conflicte hi participi la 

comunitat. 

 

Actualment, aquests processos restauratius no es donen tan sols com a resposta a situacions conflictives. 

De fet, es vol anar més enllà de la reactivitat i avançar cap a la proactivitat, és a dir, ampliar i transferir 

els principis restauratius cap a la millora de la relació entre les persones i, en definitiva, de tota la 

comunitat educativa. 

 

La cohesió del grup evita el 80% dels conflictes. En un grup classe ben cohesionat, en què l’alumnat es 

coneix, té confiança mútua i ha establert vincles afectius, és més difícil que es donin situacions 

conflictives i, si sorgeixen conflictes, és més fàcil evitar-ne l’escalada i donar-los una resposta positiva. En 

aquest sentit, crear comunitat en el si del grup i fomentar l’ajuda entre iguals pot contribuir a la prevenció 

de l’assetjament i el ciberassetjament. De fet, aquests fenòmens són sovint l’expressió de la manca de 

cohesió del grup, d’un grup en què hi ha alumnat aïllat, i de manca d’empatia envers aquest. 

 

En aquesta fase preventiva cal promoure les estratègies orientades a millorar les relacions, el clima 

d’aula i la cohesió, és a dir, a crear comunitat. Per fer-ho, d’entre les pràctiques restauratives descrites 

anteriorment, destaquem a continuació els cercles de diàleg. 

Cercles de diàleg 

En un cercle de diàleg tothom s’asseu en cercle i se segueixen les normes bàsiques que explica la persona 

facilitadora: hi ha un objecte que va passant entre les persones participants, només parla qui té l’objecte, 

la resta escolta amb respecte i espera el seu torn. Si alguna persona no vol parlar quan li arriba l’objecte, 

pot “passar”. 

Totes participen en un pla d’igualtat de manera que: 

● es fomenta la participació 

● s’assumeixen responsabilitats 

● es construeixen relacions 

● es fomenta l’empatia 



                              

45  

 

● es potencia l’autoconfiança i la confiança en les altres persones 

● es comparteixen experiències 

● es crea un escenari segur 

● es contribueix als processos d’aprenentatge a través de la millora del clima de convivència 

 

Tipus 

Podem fer diferents cercles de diàlegs segons quin sigui l’objectiu. Així, per exemple: 

● A l’entrada i la sortida: Com estàs avui? Què has aprés avui? 

●  “Per fer grup” (coneixement, expressió de sentiments, cohesió). Què has fet aquest cap de 

setmana? Com et sents? Què t’agradaria que féssim? 

● Per establir les normes d’aula: Quines coses afavoreixen que aprenguem millor? 

●  Per treballar proactivament: Com volem que sigui la propera sortida? Com volem que sigui 

l’estona d’esbarjo? 

● Per proposar fites: Què ens proposem aquesta setmana perquè les coses ens vagin millor? 

● Per tractar temes del currículum de les mòduls: Què volem aprendre de... o Què hem après 

de...? 

● Per gestionar petits conflictes: Què ha passat? Què estaves pensant en aquell moment? 

 

Com funcionen? 

En les diferents pràctiques restauratives la persona facilitadora fa preguntes clares, ordenades i 

suficientment obertes perquè les respostes siguin lliures i naturals. Es poden ajustar, mantenint 

l’essència, per obtenir un relat el més personal possible. 

L’alumnat s’asseu en cercle i el facilitador proposa la pregunta al cercle, indica cap a on anirà el cercle i 

respon la pregunta per donar una mica de temps a elaborar una resposta. A continuació, passa l’objecte 

de la paraula a la primera persona que intervindrà. Aquest objecte ofereix la possibilitat de parlar i 

garanteix que la resta  escolti amb atenció i respecte. Només pot parlar qui té l’objecte, que va passant 

de mà en mà. Si no vol intervenir, pot no fer-ho durant la ronda, però, en acabat, se li tornarà a donar 

l’oportunitat. 

Per a més informació: 

Pràctiques restauratives: fer comunitat i restaurar relacions. V Jornades cultura de mediació. Vicenç Rul·lan 

What is Restorative Practices?  International Institute Restaurative Practices 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/8k9e5lak1jsaqmb/Pr%C3%A0ctiques%20restauratives%20fer%20comunitat%20i%20restaurar%20les%20relacions%20Barcelona%20Maig%20de%202014.pdf
http://www.iirp.edu/what-is-restorative-practices.php
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c) La negociació 

 

La negociació forma part de la convivència des de sempre. El negoci, negociar i la negociació semblen 

inherents a la condició humana; les persones tenen aptituds per negociar i arribar a acords en situacions 

de conflicte a través del diàleg. Des de l’origen del conflicte, existeix tot un recorregut format per 

situacions prèvies que ens fan arribar fins a la negociació. 

1. L’evitació: la majoria de conflictes quotidians els eviten les parts implicades, bé perquè no tenen 

gaire importància, o bé perquè no es considera que es pugui modificar la situació. 

2. Converses informals: quan l’evitació no és possible o les tensions augmenten, les parts 

implicades en el conflicte poden recórrer a converses informals amb l’objectiu d’eliminar les 

diferències. Les parts expressen de manera immediata i directa les pròpies pretensions, i 

s’obtenen respostes, que poden ser vàlides o no en funció de la bona voluntat de les parts. Si no 

és així, de la diferència entre les parts es passa ja a la disputa o la controvèrsia. 

3. Negociació pròpiament dita: les parts en conflicte intenten obtenir els seus objectius, en un 

intercanvi mutu d’opinions i propostes, cercant un acord amb l’altra part, deixant de banda 

momentàniament l’hostilitat. 

Pressupòsits de la negociació 

Quan apareix un conflicte generalment s’ha de recórrer tot un camí per arribar a la negociació a través 

de situacions prèvies, que es poden seqüenciar de la següent manera: primer evitació del conflicte, 

després discussió i converses informals, i finalment disputa, que és el pas anterior a la negociació, molt 

més estructurada i intencional que les anteriors. Per tal que la negociació sigui possible cal que es donin 

una sèrie de pressupòsits entre les parts implicades en la negociació: 

●  Reconèixer que existeix un conflicte. 

● Reconèixer que existeixen desitjos i interessos oposats entre les parts. 

● Reconèixer que també poden haver desitjos i interessos comuns. 

● Reconèixer que per aconseguir el que volem s’ha d’intentar intercanviar-lo amb alguna cosa del que 

té l’altra part. 

L’objectiu final de la negociació és obtenir un canvi de l’altra part implicada, que és relativament 

favorable a nosaltres, a través d’un canvi recíproc en la percepció que cadascuna de les parts té del 

conflicte. L’intercanvi de percepcions sobre el conflicte pot donar lloc a un intercanvi en el qual els 

desitjos i interessos prenen un caràcter objectiu, de manera que un objectiu perseguit per les dues parts 

pot reemplaçar-se per un altre objecte o per una prestació equivalent, a través de la paraula, del diàleg. 

Tant una part com l’altra del conflicte busca, a través de la comunicació, respostes positives de 

l’interlocutor/a per tal de satisfer els propis interessos i desitjos, que es presenten dins d’uns interessos i 

desitjos comuns. 
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Característiques de la relació de negociació 

En la negociació, com en tota relació social, es donen tot un seguit de conductes creuades i compartides 

per les dues parts. Així, les característiques de la relació que es dóna en un procés de negociació són les 

següents: 

● Interdependència entre les parts: les dues parts es necessiten. L’intercanvi ha de ser bipolar i 

bidireccional. 

● Tensió interna en cadascuna de les parts, originada per la distància entre allò que cadascuna vol 

aconseguir i el cost que això li representa, entre els guanys i les pèrdues que es donen en tota 

negociació. 

● Situacions variables d’asimetria de poder entre les parts. 

Malgrat la importància de la negociació com a procés de resolució de conflictes, val a dir que no totes les 

situacions són negociables. Hi ha situacions en les que estan implicats valors i/o creences de les 

persones en conflicte que no poden ser objecte de negociació; per exemple, no podrem negociar amb 

una família hindú ortodoxa per a que el fill o la filla mengi carn de vedella al menjador de l’escola. 

Estratègies i tàctiques negociadores 

Una negociació exitosa és aquella en les que les dues parts poden considerar-se guanyadores 

(guanyar/guanyar). Guanyar en un procés de negociació implica, necessàriament, perdre una mica 

també. Així, abans d’iniciar el procés negociador hi ha una sèrie d’aspectes que cadascuna de les parts 

ha de tenir clares: 

● Les opcions que cadascuna de les parts planteja: quantes més opcions plantegi cadascuna de 

les parts més possibilitats d’acords mútuament acceptats existiran. 

● Les alternatives, que són les possibilitats que cadascuna de les parts té fora de la negociació. 

En aquest punt cada part ha de determinar quina és la Millor Aternativa a l’Acord Negociat, 

establir quina és la millor de les alternatives que cadascú té si no s’arribés a un acord. També cal 

que cada part determini la Pitjor Alternativa a l’Acord Negociat. Tant una com l’altra, estableixen 

els marges superiors i inferiors dins els que es desenvolupa la negociació. En el procés de 

negociació, qualsevol opció per tal de ser considerada en la negociació ha de superar a la Pitjor 

Alternativa a l’Acord Negociat i, a més a més, com a mínim ha d’igualar o aproximar-se a la 

Millor Alternativa a l’Acord Negociat. 

● En tota negociació es donen situacions d’asimetries en les relacions de poder entre les 

parts, que van modificant-se al llarg del procés. Cal tenir en compte que el poder percebut per 

cadascuna de les parts no sempre és el poder real, i el major poder negociador s’estableix quan 

les dues parts tenen correctament elaborada i definida la pròpia millor alternativa a l’acord 

negociat. Si una de les parts té tot el poder és evident que no es pot negociar, donat que 

aquesta part no té cap necessitat de negociar. Donat que sempre hi ha una asimetria de poder 
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 en la relació, cal tenir en compte una sèrie d’estratègies per manejar la relació de poder: 

● No arribar a cap acord que pugui rebutjar-se (“acord ja”). 

● Aprofitar el màxim els punts favorables. 

●  No deixar-se endur cap a decisions immediates(“ho prens o ho deixes”). 

● Proposar objectius realistes a partir de la màxima informació possible. 

● Mantenir-se a l’expectativa, donant valor al silenci. 

● Preparar convenientment les objeccions possibles. 

● Qüestionar tot el que es doni per suposat o es presenti com “no negociable”. 

● Controlar el temps per tal de retardar l’acord. 

● Dividir els punts de diferència en altres més detallats, i tractar-los d’un en un. 

 

Estils de negociació 

 Qualsevol negociador/a ha de tenir present al llarg de tot el procés una doble fita: 

●  Procurar que disminueixi la competitivitat entres les persones o els grups en conflicte. 

● Intentar restaurar els bons sentiments mutus, és a dir, aconseguir una interdependència social 

positiva. 

Les persones negociadores poden posar en marxa tot un seguit d’estratègies per tal d'aconseguir 

aquesta doble tasca: 

●  Reconciliar fites concretes i aspiracions de les dues parts, trobant resultats que satisfacin a 

ambdues. 

● Resoldre actituds i interpretacions negatives. 

● Solucionar qüestions concretes que puguin sorgir en el procés de negociació. 

● Reduir les presumpcions negatives sobre els motius de cadascuna de les parts. 

No existeix un sol estil de negociació correcte, sinó que l’estil més adient dependrà de les 

característiques de la situació, i una de les característiques d’un bon negociador/a serà saber triar 

l’estil més convenient per cada procés de negociació, aplicant el que es coneix com a “ferma 

flexibilitat”, segons la qual el/la negociador/a es manté ferm/a pel que fa als interessos bàsics, però 

flexible respecte a les propostes, considerant els interessos i desitjos de l’altra part. Malgrat això, se 

sol establir una classificació molt simple dels estils del negociador/a: 

● Dur, que es manté en les posicions i difícilment s’hi mou. Planteja la negociació com una 

competència de poder, entenent que qui menys canvia de postures és la part que més 

aconsegueix. 

● Tou, que tendeix a mantenir i enfortir la relació personal amb la part contrària, de manera que 

està més predisposat a les concessions. 

Existeix una altra classificació, que amplia els dos estils antagònics anteriors, identificant quatre estils 

de negociació: 

● Evitatiu (perdre/perdre: no interessa negociar i s’evita o retarda la negociació de manera 

calculada. Cap part guanya. 

● Agressiu o competitiu (guanyar/perdre): prioritza el resultat a la possibilitat de continuació de 
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 la relació entre les parts. Pots ser adient per negociacions distributives on les parts no tenen 

cap relació anterior. 

● Acomodatiu (perdre/guanyar): prioritza la relació amb la part contrària a la defensa dels propis 

interessos. Pot implicar la pèrdua en el primer moment, però es pot transformar en guany 

posteriorment. 

● Col·laboratiu (guanyar/guanyar): per aconseguir un bon resultat i que la relació es mantingui, 

és necessari que les dues parts guanyin. 

 

Procés de negociació 

La solució del conflicte a través de la negociació és un procés lent i gradual, durant el qual les parts 

enfrontades han d’anar guanyant confiança i acceptació mútuament. D’aquesta manera, el 

primer que cal fer és facilitar la creació de confiança a partir, bàsicament, de la coherència entre les 

paraules i els fets, i de reunions de prenegociació entre les parts. Paral·lelament, cal recopilar tota 

la informació possible respecte al cas i el seus antecedents, sobre la situació de les dues parts i, 

fins i tot, de les possibles persones que facin de negociadores que s’enfrontaran. Una possible 

plantilla per preparar la negociació podria ser la següent: 

● Què vol la pròpia part? 

● Què vol la part contrària? 

● Quines opcions es poden plantejar? Quins punts concrets reforcen aquestes opcions? 

● Quina és la Millor Alternativa a l’Acord Negociat (MAAN)? 

● Quina és la de la part contrària? 

● Quina és la Pitjor Alternativa a l’Acord Negociat (PAAN)? 

● Quina és la de l’altra part? 

● Estudi de les diferents perspectives culturals, que poden implicar estils i expectatives 

diferents i inamovibles. 

● Quin pot ser l’estil de negociació més adient? 

Un cop ja s’assolit un sentiment de confiança entre les parts que permet un funcionament estable, i 

s’ha recollit tota la informació necessària, es passarà a concretar solucions. Pot ser una bona 

estratègia dividir els conflictes en sèries de qüestions menors, més fàcils d’abordar, que poden 

permetre arribar a negociacions satisfactòries a curt termini i que  augmentaran el sentiment de 

cordialitat entre les parts. 

A continuació caldrà posar en marxa tot el treball realitzat, procurant la cooperació mútua per 

assolir fites compartides i que s’han de realitzar en condicions de contacte adients per a millorar les 

actituds interpersonals. 

 

 



                              

50  

 

7.6. Conductes contràries i conductes greument perjudicial per a la convivència. 

 

CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA (Article 52) 

 

Són conductes contràries a les normes de convivència: 

 

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

b) Les conductes que puguin impedir o dificultar als companys/es l’exercici del dret o el compliment del deure 

d’estudi. 

c) La negativa reiterada a acudir a classe amb el material necessari o a esforçar-se per fer les activitats 

d’aprenentatge indicades pel professorat. 

d) Els actes de desobediència, incorrecció o desconsideració vers al professorat o altre personal del centre, 

quan aquests no impliquin menyspreu, insult o indisciplina deliberada. 

e) Les actituds, les paraules o els gestos desconsiderats contra companys/es o contra altres membres de la 

comunitat educativa. 

f) El fet de causar danys lleus a les instal·lacions del centre o al material d’aquest o de membres de la 

comunitat educativa. 

g) El deteriorament de les condicions d’higiene del centre. 

h) La incitació o l’estímul a cometre una falta contrària a les normes de convivència. 

i) La falta d’higiene personal o l’assistència a classe amb indumentària prohibida pels òrgans de govern del 

centre en l’àmbit de les seves competències. 

j) L’ús indegut d’aparells electrònics. 

k) El fet de copiar o de facilitar que altres companys/es copiïn en exàmens, proves o exercicis que hagin de 

servir per qualificar, o fer servir durant la seva execució materials o aparells no autoritzats. 

l) L’alteració d’escrits de comunicació al progenitor/a o representant legals i la modificació de les respostes, 

així com el fet de no lliurar-los a les persones destinatàries, quan l’alumnat sigui menor d’edat. 

 

CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA (article 57) 

Es consideren conductes greument perjudicials per a la convivència al centre: 

 

a) L’agressió física a qualsevol membre de la comunitat educativa. 

b) Les amenaces o coaccions a qualsevol membre de la comunitat educativa. 

c) La provocació d’altercats o conductes agressives que impliquin un risc greu de provocar lesions o la 

participació en aquests. 

d) L’assetjament escolar, entès com un comportament prolongat d’insult verbal, rebuig social, intimidació 

psicològica i agressivitat física d’uns alumnes cap a uns altres (un o uns quants) que es converteixen, 

d’aquesta manera, en víctimes dels seus companys. 
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e) L’assetjament sexista entès com qualsevol conducta contrària a la igualtat de dones i homes, és a dir, 

qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no desitjat dirigit contra una persona per raó del sexe i 

amb el propòsit d’atemptar contra la seva dignitat o de crear un entorn intimidador, hostil, degradant, 

humiliant o ofensiu. 

f) Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat educativa, particularment si tenen un 

component sexista, d’orientació sexual, racial o xenòfob, o s’adrecen a alumnes amb discapacitat, amb 

necessitats específiques de suport educatiu o de nou ingrés. 

g) Les injúries, calúmnies i ofenses a qualsevol membre de la comunitat educativa, siguin verbals, escrites o 

expressades per mitjans informàtics o audiovisuals. 

h) La difusió de rumors que atemptin contra l’honor o el bon nom de qualsevol membre de la comunitat 

educativa. 

i) L’ús indegut d’aparells electrònics amb la finalitat de pertorbar la vida acadèmica i l’enregistrament, la 

publicitat o la difusió, a través de qualsevol mitjà o suport, de continguts que afectin l’honor, la intimitat o 

la pròpia i imatge de qualsevol membre de la comunitat educativa. 

j) Les actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa, 

com són el consum de tabac, alcohol i drogues, o la incitació a consumir-ne. 

k) Els danys greus causats a locals, materials o documents del centre o a béns d’altres membres de la 

comunitat educativa, així com la sostracció d’aquests. 

l) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent. 

m) La falsificació, sostracció o modificació de documents acadèmics, tant en suport escrit com digital. 

n) El fet de facilitar l’entrada al centre docent de persones no autoritzades, o entrar amb elles, en contra de 

les normes de convivència establertes pel reglament d’organització i funcionament del centre. 

o) La reiteració en un mateix curs escolar de conductes contràries a les normes de convivència del centre 

recollides en l’article 52 d’aquest Decret. 

p) Els actes explícits d’indisciplina o insubordinació, inclosa la negativa a complir les mesures correctores 

imposades, davant els òrgans de govern del centre docent o els professors. 

q) Qualsevol acte injustificat que pertorbi greument o impedeixi el normal desenvolupament de les activitats 

del centre. 

r) Qualsevol conducta que suposi incomplir els propis deures quan vagi directament en contra del dret a la 

salut, a la integritat física, a la llibertat d’expressió, de participació, de reunió i de no-discriminació, i del 

dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge dels membres de la comunitat educativa o d’altres 

persones. 

 

 

7.7 Pla de coeducació i igualtat 

Veure pàgina web Plans i projectes 

 

https://cifpsonllebre.cat/plans-i-projectes/
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7.8 Informació Claustre i Aprovació Consell Social 

 

 


