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0 – INTRODUCCIÓ
La comissió pedagògica del C.E.I.P. Xaloc presenta aquest Pla de
Convivència que, una vegada aprovat, incorporarà a la Programació General
Anual i es desenvoluparà i implantarà en el curs 2017/18
La convivència en el centre té una visió constructiva i positiva, és per això que
les actuacions van encaminades al desenvolupament de comportaments
adequats per a conviure millor i resoldre conflictes, per mitja de la
participació, bons canals de comunicació i la prevenció dels problemes de
conducta. Per això, s'han elaborat unes regles de bona convivència i una
normativa, que han de regular el funcionament del centre.
En l'actualitat el clima de convivència en el centre és bo. No s'observen greus
problemes encara que, de tant en tant, hi ha algun conflicte esporàdic que es
resol fonamentalment amb el diàleg ( de les parts implicades) i amb alguna
mesura disciplinaria de caràcter menor.
1 - NORMATIVA REGULADORA:



REAL DECRETO 732/1995, de 5 de mayo, por el que establecen los
derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los
centros (BOE 02/06/95 n. 131)



CIRCULAR de la Direcció General de Planificació i Centres sobre tramitació
d'expedients disciplinaris dels alumnes de 20 de novembre de 2003



DECRET 10/2008, de 25 de gener, pel qual es crea l’Institut per a la
Convivència i l’Èxit Escolar de les Illes Balears (BOIB 31/01/2008 núm.15)



DECRET 57/2005, de 20 de maig, pel qual es crea l'Observatori i el
Comissionat per a la convivència escolar en els centres educatius de les
Illes Balears (BOIB 28/05/05 n. 82.EXT)



REAL DECRETO 275/2007, de 23 de febrero, por el que se crea el
Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar (BOE 15/03/07 n.64)



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



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

2.- CRITERIS A TENIR EN COMPTE ABANS DE DESENVOLUPAR EL PLA DE
CONVIVÈNCIA

Per desenvolupar aquest Pla de Convivència hem tengut present els següents
principis:
1.- L' elaboració del Pla de Convivència és el resultat d' un consens i
implicació de tots els sectors que formam la Comunitat Educativa (mestres,
famílies i alumnat) pel foment d 'una bona convivència en el centre.
2.-En matèria de convivència i disciplina, el professorat i el personal no docent
estam sotmesos amb la corresponent normativa.
3.- No consideram els aspectes de convivència només com aspectes
organitzatius sinó a més com a continguts a desenvolupar i part de la
formació de l'alumnat. S'ha de tenir en compte la convivència i la participació
com una part de l' aprenentatge.
4.- No consideram la convivència com tant sols una aplicació de mesures
disciplinaries sinó, com un fi educatiu a treballar. La convivència és un
objectiu formatiu en si mateix i fonamental de tot el procés educatiu. Per
aconseguir una bona convivència en el centre i per aconseguir un clima
participatiu i democràtic és necessari potenciar aquestes conductes. A més
s'ha de desenvolupar en els alumnes una sèrie de valors i habilitats de
comunicació i de relació social.
5.- El conflicte és inherent dins la vida en comú de les persones. És normal a
tota societat lliure i democràtica. S 'ha d' entendre com una cosa positiva per
desenvolupar la tasca educativa i, sobretot, servir com a medi d' aprenentatge
la recerca d' alguna solució al conflicte de forma democràtica, dialogada i
pacífica, mantenint una certa harmonia en la relació entre les persones.
6.- Encara que hagi una bona gestió global de la convivència, els problemes
apareixeran, perquè són propis de qualsevol sistema de relacions humanes
però la prevenció contribueix a reduir-los. Quan sigui necessària una correcció
o sanció tendra un propòsit formatiu de manera que es garantitzi tant el bon
1

funcionament general com la socialització ordenada i autònoma de l' individu,
la conducta del qual requereix l' aplicació de mesures disciplinaries. La
disciplina ha d'afavorir objectius educatius estimulant canvis cognitius,
emocionals i conductuals.
7.- Les actituds a desenvolupar i l' organització del centre amb matèria de
convivència hauran de basar-se en les mesures adoptades en el següent Pla
de convivència.

3 – OBJECTIUS DEL PLA DE CONVIVÈNCIA

a) Desenvolupar una cultura democràtica basada en el respecte i la justícia
dins l’àmbit escolar com a espai d'adquisició d'aprenentatges i de
socialització
b) Impulsar l'adquisició d'una adequada competència social que permetrà
entendre el conflicte com un fet consubstancial a la interacció personal i del
grup, necessari pel desenvolupament personal i social.
c) Transmetre actituds valors i models de ciutadania.
d) Crear espais educatius ordenats, disciplinats i segurs per a un
aprenentatge obert, creatiu i responsable
e) Proporcionar habilitats i estratègies per a solucionar adequadament els
conflictes a través del desenvolupament de la competència social.
f) Adquirir hàbits d'autocontrol en qualsevol moment i circumstància.
g) Rebuig de la violència com a forma de resolució del conflicte.
h) Prevenir entre l’alumnat conductes intimidatóries o de maltractament,
afavorint actituds contraries a qualsevol tipus d'intimidació o de violència
i) Desenvolupar una cultura de pau basada en els drets humans i en els
valors de respecte, tolerància, democràcia i igualtat.
4 - ELABORACIÓ I APLICACIÓ DEL PLA DE CONVIVENCIA
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El Pla de Convivència és responsabilitat de tots els membres de la
Comunitat Educativa en l’àmbit de les seves competències i el seu
desenvolupament es duu a terme baix la coordinació del/de la Cap
d'Estudis i Director. Esta realitzat per la comissió de convivència i
supervisat per la comissió pedagògica, qui l'elabora i es responsabilitza de
la seva redacció d'acord amb les propostes del Claustre de Professors i
Associació de mares i pares.
El/la tutor/a del/de l'alumne/a prendrà l'iniciatival coordinarà i dura a la
pràctica les mesures oportunes, tant en el model d'actuació respecte a
l'alumnat que presenta alteracions conductuals que dificulten lleument o
greument la convivència escolar, i col·laborarà en les possibles situacions
d'hostigament i intimidació amb alumnes del seu grup-aula. De manera
especial iniciarà i aplicarà el protocol quan un alumne o alumna del seu
grup aula es consideri que dificulta lleument la convivència escolar.








L'Equip Directiu serà el responsable d'iniciar i aplicar els protocols quan es
consideri que l’alumne/a dificulta greument la convivència escolar o és
evident una situació d’assetjament escolar.
L’orientador del centre, a petició de l'Equip Directiu o del tutor/a,
assessorarà i ajudarà en qualsevol fase del procés, tant en el model
d'actuació respecte a l'alumnat que presenta alteracions conductuals que
dificulten lleument o greument la convivència escolar, com en les possibles
situacions d'assetjament i intimidació amb alumnes del seu grup-aula i
realitzarà els tallers i programes necessaris que siguin de la seva
competència.
El Pla de Convivència serà aprovat pel Consell Escolar del Centre.
El Director del Centre, en l’àmbit de les seves competències, afavorirà la
convivència i resoldrà els possibles conflictes, en compliment dels criteris
fixats en el RRI i d'acord amb aquest Pla de Convivència.

5 - RELACIÓ DEL PLA DE CONVIVÈNCIA AMB AL TRES DOCUMENTS
DEL CENTRE


El Pla de Convivència forma part del Projecte Educatiu del Centre i haurà
de ser coherent amb els demés documents de planificació del Centre.



En el PEC, s'inclouran les intencions i finalitats educatives que orienten el
Pla de Convivència i el RRI.



A la PGA s'inclouran les actuacions i procediments per a la prevenció i
promoció de la convivència, referits als diferents apartats del Pla de
Convivència. L'educació per a la convivència es desenvoluparà en totes les
àrees i materials del currículum com a part integrant de la funció docent.



Figurarà en el Pla d'Acció Tutorial, que prestarà especial atenció a
l'educació en la convivència i a la mediació de conflictes. Serà el tutor/a
corresponent el major responsable en l' aplicació del Pla de Convivència.

6 - SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA DE CONVIVÈNCIA


Al llarg del curs cal dur un seguiment, rectificant aquells aspectes en els
quals es detecten situacions manifestament millorables. Totes les
actuacions i el grau de consecució dels objectius del Pla de Convivència
caldrà reflectir-se a la Memòria Final, així com les propostes de millora que
seran recollides a la PGA del següent curso.



El seguiment del Pla de Convivència correspon a la Comissió de
Convivència del Consell Escolar del Centre ( decrets 233/1997 i 234/1997,
art 61 i 65) qui elaborarà anualment o en cas d’incidències greus, un
informe que recull les incidències produïdes, les actuacions realitzades, els
resultats aconseguits i les propostes de millora pertinents.
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El Pla de Convivència serà avaluat pel Consell Escolar del Centre. El Consell
Escolar, a la vista dels informes elaborats per la Comissió de Convivència,
avaluarà el Pla de Convivència.

7 - TRACTAMENT DE LA PREVENCIÓ AL PLA DE CONVIVÈNCIA
A continuació explicarem com treballarem la prevenció al centre escolar per
aconseguir un bon clima al centre.
7.1 - PAUTES A SEGUIR PER ACONSEGUIR LA PREVENCIÓ
7.1.1 - A L'ÀMBIT DE LES TUTORIES
a) OBJECTIUS
 Treballar els valors com a àrea transversal

 Fomentar la convivència
 Detectar qualsevol incident que afecte la convivència i posar els mitjans
per corregir-lo
 Informar a les famílies, a la primera reunió, del Pla de Convivència i de les
principals actuacions .
 Facilitar a les famílies, quan siga necessari, tot tipus d1informació, si així es
considera adient o al ser requerida a nivell particular, per tal d'assabentarlos i orientar-los de les característiques que pot presentar el seu fill/a en
cas de conductes no adequades i del procediment que es realitzarà en el
Centre
 Consensuar normes de Centre i d'aula amb professorat i alumnat
b) CONTINGUTS ACTITUDINALS
 Assistir a classe amb puntualitat.
 Saludar i respondre a la salutació.
 Seguir les instruccions dels mestres en qualsevol lloc i situació. En el cas
que es consideri inadequada l'ordre donada, els alumnes han de donar la
seva opinió amb el degut respecte i consideració.
 Trucar i demanar permís abans d'entrar en qualsevol lloc
 Tenir una actitud de respecte i educada quan es parla amb els altres.
 Ser solidari/a i col·laborador/a amb els companys/es i els/les mestres
 Ajudar-se, ser transigent, tolerant i comprensiu. El diàleg ha de constituir
el vehicle normal de comunicació
 Tenir una actitud activa i atenta en les classes.
 Assistir al Centre Educatiu amb el material i equipament necessaris per a
participar, activament en el desenvolupament de les classes.
 Realitzar les tasques encomanades pel professorat
 Realitzar l’esforç necessari en funció de la seva capacitat, per a
comprendre i assimilar els continguts de les distintes àrees .
 Respectar l’exercici i el dret a l’estudi dels demés alumnes
 Les agressions físiques o verbals, seran especialment sancionades .
 En acabar les classes l'aula quedarà neta i ordenada
 Romandre en el recinte escolar durant la jornada lectiva
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 Cal que l'alumnat tingui una actitud de respecte cap al professorat en les
seves actituds, res postes i manera de fer, així com també cap a la resta
de companys i companyes i altres persones del Centre, o dels serveis de
menjador i transport.
c) TEMPORALITZACIÓ
 Al llarg del curs
7.1.2 - A L’ÀMBIT DE LES ACTIVITATS D'ESBARJOS O SORTIDES
ESCOLARS
a) OBJECTIUS
 Aconseguir que les activitats de recreació i extraescolars es desenvolupen
amb harmonia.
En activitats d'esbarjo:
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Respectar les normes dels jocs .
Saber guanyar i perdre quan es juga al pati i a les classes (jocs didàctics).
Respectar els contrincants.
Respectar els torns de pista establerts.
Gaudir dels espais nets.
Mantenir els hàbits d'higiene i neteja al recinte escolar.
Tenir cura en l'ús dels espais a l'aire lliure.
Participar en jocs organitzats. L'avorriment és causa d'incidents que alteren
la convivència.

En sortides escolars:
 Considerar les activitats extraescolars com una continuació de la jornada
escolar, per la qual cosa s'exigiran els mateixos hàbits i normes que durant
la jornada lectiva.
 Participar de les activitats que l'escola organitza amb esperit col·laborador.
 Estar atents a les indicacions del professorat
 Respectar tant els llocs visitats com les seves gents
 Respectar les normes en l’autobús: a les pujades i baixades i en la seva
estada.
 No molestar els vianants, ni els passatgers amb qui es coincideix en els
transports.
b) CONTINGUTS ACTITUDINALS
En activitats d’esbarjo:
 Entre tots hem de procurar tenir l'escola neta. Es faran servir les
papereres.
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 Recollir les brutícies que es troben pel terra.
En sortides escolars:
 Treball a l'aula per informar del que es farà en aquestes activitats i de les
normes.
 Participar de les activitats que l'escola organitza amb esperit col·laborador.
 Complir les normes, especialment pel que fa a fer files i guardar l'ordre
establert en les pujades i baixades a l’autobús. Mantenir un to de veu baixa
a l'autobús.
 Mantenir-se assegut al seient assignat. No menjar a l'autobús, obeir les
indicacions del professorat i monitors, i no molestar al conductor.
 Ser respectuosos amb els llocs visitats
 Tractar amb el degut respecte les persones amb les que ens trobem
 Fer saber als pares que les activitats extraescolars formen part del
currículum i que per tant són obligatòries per tot l'alumnat. Per qüestions
excepcionals si no es pot assistir a la sortida l'alumne/a haurà d'assistir a
l'escola.
c ) TEMPORALITZACIÓ
 Abans de l'activitat i al llarg del curs.
7.1.3 - A L'AMBIT DELS SERVEIS 1 PROGRAMES COMPLEMENTARIS
(MENJADOR. ACTIVITATS DE L-AMIPA ... )
a) OBJECTIUS
 Aconseguir que el temps diari de menjador transcorri amb un clima
d'harmonia.
 Aconseguir que l'alumnat usuari se senti segur i satisfet del Servei.
b) CONTINGUTS ACTITUDINALS
 Normes del menjador (REGLAMENT DEL MENJADOR).
c) TEMPORALITZACIÓ
 Informar a principi de curs en tutoria de les normes d'aquest servei als.
alumnes i famílies.
 Reunió a principi de curs (al menys) amb els treballadors del menjador per
coordinar i planificar el treball del curs.
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7.2 -PROCEDIMENTS I MECANISMES ORIENTATS A LA PREVENCIÓ
7.2.1 - A L'ÀMBIT DE LES TUTORIES
 El tutor/a complimentarà el part de faltes individuals (annex 3 del Pla:
"Registre d’incidències individual" de l’'alumnat) arrel d'una incidència, bé
ocorreguda amb la seva tutoria o bé, si se la notifica algun mestre
especialista o altre membre de la Comunitat Educativa: alumnat,
encarregades del menjador, etc ..
 Per sortir de l’escola en hores lectives, caldrà una autorització dels pares o
tutors legals segons model del centre inclòs a l’annex del Pla de
Convivència: "Justificació sortida / absència de l'escola en horari lectiu" o a
l'agenda escolar .
 Aquest part d’incidències s’haurà de comentar mensualment a la comissió
pedagògica .
 Els procediments de les actuacions queden reflectides al protocol
d'actuacions del centre per a tot tipus de faltes.
7.2.2 - A L'AMBIT DE LES ACTIVITATS D'ESBARJOS O SORTIDES
ESCOLARS
 De produir-se problemes durant l'activitat es donarà solució puntualment i
després es farà, si cal, un treball per reflexionar sobre el fet, es
complimentarà el protocol d'actuacions en el cas de conductes que alteren
la convivència .
 En cas d’incidències importants s’anotaran en el "Registre d’incidències
individual"
 Seguidament es comunicarà a direcció les incidències ocorregudes.
7.2.3 - A L'ÁMBIT DELS SERVEIS 1 PROGRAMES COMPLEMENTARIS
(MENJADOR. ACTIVITATS DE L'AMIPA ... )
 Observació i registre de fets puntuals al "Registre d’incidències del
menjador i activitats extraescolars", en annex 6 del Pla de Convivència.
 La correcció es realitzarà en el moment. Després s’informarà a
l'encarregat/ada del menjador i a la direcció del Centre.
7.3 - NORMES D'INDUMENTÀRIA
El desenvolupament de l'activitat docent exigeix que totes les persones
que intervenen ( professorat, alumnat, personal d'administració i serveis,
pares i mares d'alumnes ) utilitzin una indumentària adequada a un espai de
treball que es caracteritza per un nivell estandard de formalitat. Per tant, cal
evitar l'ús de gorres, l'exhibició de roba interior i l'ús de qualsevol altre
element que contravinga d'una forma manifesta les normes convencionals
relacionades amb la vestimenta en una institució educativa pública, per
exemple, banyador, faldes, jerseis o calçons excessivament curts, etc.
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Així mateix, donada l'edat de l'alumnat s'aconsella a les famílies que els
seus fills no facin ús de cap tipus de maquillatge, i evitin les molèsties que
ocasionen al desenvolupament de les activitats els cabells davant els ulls.
8 - TRACTRAMENT DE LES INFRACCIONS EN EL PLA DE CONVIVÈNCIA
En cas que amb les mesures preventives no solucionem el problema es duran a
terme altres mesures puntuals.
8.1 – DISTINCIÓ DEL TIPUS D’INFRACCIONS QUE ENS TROBAM AL CENTRE
ESCOLAR

9
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8.2 - PROTOCOL D'ACTUACIONS DEL CENTRE PER A TOT TIPUS DE
FALTES.
1. Qualsevol membre de la comunitat educativa que tengui coneixement
d'una incidència que alteri la normal convivència en el Centre, ho posarà
immediatament en coneixement d'un professor/a, del tutor/a de l'alumne/a
o del l'equip directiu.
2. El tutor/a serà assabentat/da, sempre, de la conducta no adequada del seu
alumne/a. Si persisteix en la seva actitud, l'amonestació es farà per escrit,
allà on el/la mestre/a consideri més adient per assabentar-ne als pares
(agenda, escrit personal...)
3. En el cas de conductes disruptives dins o fora de l'aula, quedarà constància
en “Registre d’incidències individual” (Anex 3) que serà complimentat pel
mestre/a que imparteixi la classe en aquell moment.
4. El tutor es reunirà amb les famílies per informar els problemes existents,
de les mesures adoptades i del seguiment que s’està fent del cas. També
s’els informarà de quines passes són les que es duran a terme en cas de
què el problema no es solucioni.
5. Si, malgrat aquestes mesures, a la tercera vegada d’haver ocorregut el
punt anterior, l'alumne/a segueix pertorbant el normal clima de la classe,
el tutor/a ho notificarà a la Cap d'Estudis i Direcció que en prendrà nota al
“ Registre d’incidències del centre escolar” (anex 4) i avisarà per escrit als
pares de l'alumne/a ( anex 5 )
6. A criteri del mestre tutor implicat, sent el més objectiu possible i després
d’haver-ho comunicat a la Direcció del Centre es faran qualqunes de les
actuacions següents si es creu convenient:
 Realització de la fitxa de reflexió personal (anex 1)
 Realització de la fitxa de compromís de l’alumnat (anex 2)
Segons la gravetat dels fets i amb la consulta i confirmació de l’equip directiu
es podran realitzar les accions següents: ( anex 7 )
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Realització de tasques educadores per a l'alumne en horari no lectiu (
fitxa de reflexió personal, tasques curriculars...)
Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o
complementaries del Centre. ( sortides, visites culturals,
campaments...)
Suspensió d’assistència al servei de menjador i també a les activitats
extraescolars. ( basket, judo, dansa...)
Suspensió del dret d'assistència al Centre o a determinades classes
per un període que no podrà ser superior a 7 dies, amb activitats

academiques en el domicili baix la supervisió del/la mestre/a o del
tutor/a.
En tots els casos, se n'informarà als pares de la sanció imposada.
En els casos de suspensió del dret a l'assistència al Centre, haurà de ser
informat el Consell Escolar. Es seguirà el protocol establert en el Capitol III
del Decret 732/1995 sección segunda art. 54,55 y 56 si suposa obertura
d'expedient disciplinari.
7. La segona vegada que el/la Cap d'Estudis i Direcció hagi de ser informat/da
del mal comportament d'aquest/a alumne/a, es reunirà la Comissió de
Convivència del Consell Escolar que decidirà l'aplicació prevista en el “Real
Decreto 732/1995 de 5 de mayo por els el que se establecen los
derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en
los centros.”
8. En casos reincidents o que es consideren greus, el tutor/a, auxiliat per un
membre de l'equip directiu i assessorat per la PTSC o l’orientador del
Centre durà a terme la recopilació de la informació que permetrà aclarir els
següents punts:
-

Els antecedents i conseqüències de la situació
Si l'alteració de la convivència en qüestió es produeix de manera
generalitzada o parcial
En quines situacions
Amb quines persones
Si es tracta d'un fet puntual o aïllat
La gravetat del mateix (intensitat, característiques...)

9. El/la Director i el Cap d'Estudis, amb la col·laboració del tutor/a de
l'alumne/a i en relació a la informació prèvia recollida a l'apartat anterior
elaborarà un pronòstic inicial del tipus d'alteració presentada per
l'alumne/a.
10. A partir d'aquí, la Direcció del Centre, amb l'assessorament de l’equip de
suport, i la participació del professor/a tutor/a valorarà i prendrà decisions
sobre:
2. L'aplicació de la mediació i d'alguna de les mesures establertes en el
RRI del Centre, regulant la resposta en situacions que requereixen
mesures correctives o sancionadores.
3. La comunicació immediata de la situació a la família de l'alumne.
4. L'adopció de mesures immediates, en temps i/o espais, que eviten la
repetició de situacions similars a l'ocorreguda.
5. La comunicació a la Comissió de Convivència.
6. Totes les actuacions realitzades fins al moment quedaran recollides
en un informe elaborat per el/la Director i Cap d'Estudis que estarà

16

dipositat al Centre. Les actuacions posteriors es configuren en funció
de les característiques de l'alteració del comportament de l'alumne/a
i estableixen un procediment d'actuació alternatiu, o simultani segons
el cas, a l'aplicació de, per una part, les mesures contemplades al
RRI i la presa de decisions immediates.
11.
El professor/a tutor/a amb l'assessorament de la PTSC o de l’orientador
del Centre, mantindrà una entrevista amb la família per tal d'augmentar
l'eficàcia de l'actuació. En aquesta entrevista rebran documentació
educativa d'interés (pautes familiars i estratègies d'actuació davant
conductes disruptives), donat que una estreta coordinació família-centre,
és fonamental coma mesura preventiva d'alteracions conductuals.
12. En el cas de reitereació de la falta, la falta serà molt greu i es notificarà
al Consell Escolar si suposa obertura d'expedient disciplinari ,Protocol
establert en el Capitol III del Decret 732/1995 sección segunda
art.54,55 y 56
9-PROTOCOLS
9.1 PROTOCOL DE DETECCIÓ, COMUNICACIÓ I ACTUACIONS PER A
ALUMNES TRANSSEXUALS I TRANSGÈNERE
La identitat de gènere és la percepció que una persona té sobre si mateix del
fet de sentir-se home, dona, una barreja o cap dels dos casos. És a dir, és
l’auto identificació que cada persona fa de si mateix.
Les identitats de gènere poden ser iguals o diferents del sexe que s’assigna en
néixer (sexe biològic o d’assignació)
L’expressió de gènere es configura a través de la vivència íntima del propi
gènere, incloent-hi la vivència del propi cos i la seva sexualitat, juntament
amb la vivència social del gènere en aspectes com la vestimenta, el
llenguatge, les maneres i altres pautes de comportament que s’identifiquen
amb la socialització amb un o un altre gènere, partint dels comportaments
estàndards que s’atribueixen al comportament segons el gènere atribuït des
del moment del naixement; és a dir, les conductes, actituds o comportaments
establerts socialment.
La identitat de gènere es construeix al llarg de la vida i es configura
mitjançant l’auto concepte i la percepció de les persones de l’entorn.
El sistema educatiu ha d’integrar 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. La transsexualitat, quan es
manifesta en edats primerenques, pot presentar una vulnerabilitat especial,
que es tradueix en problemes d’inclusió i de rebuig social, els quals en l’àmbit
educatiu poden desembocar en un abandonament escolar no desitjat i en
fracàs escolar, amb la repercussió consegüent en el futur personal i
professional.
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 PROCÉS DE DETECCIÓ, COMUNICACIÓ, ACTUACIÓ I MESURES
QUE CAL ADOPTAR AL CENTRE.
-DETECCIÓ I COMUNICACIÓ PER PART DEL PARE/MARE/TUTOR LEGAL
Quan un pare, una mare, un alumne/a o tutor legal comuniqui al centre una
identitat de gènere que no coincideixi amb el sexe d’assignació de l’alumna/e
escolaritzat o en procés d’escolarització, la direcció del centre educatiu ha de
comunicar a la família l’existència d’aquest protocol i la seva activació. El
centre ha d’informar a la família sobre els recursos existents en el cas que els
desconegui i ha de coordinar-se amb els professionals que hi intervenguin,
amb l’autorització de la família a través de la clàusula de protecció de dades.
També se’ls ha d’informar que per efectuar un canvi de nom a afectes oficials
s’han de dirigir al registre civil.
-ACTUACIONS PER PART DEL CENTRE
1-Comunicar a la família a través d’una entrevista , a la qual pot assistir
també l’orientador del centre i el director, o la persona de l’equip directiu en
qui delegui. L’objectiu de l’entrevista és: informar a la família sobre els
indicadors observats i contrastar aquesta informació amb ells; donar a
conèixer l’existència d’aquest protocol, informar dels recursos existents i
acordar les mesures que s’hagin d’aplicar, valorant possibles coordinacions
amb recursos externs.
La direcció del centre n’ha d’informar l’inspector/a de referència.El tutor/a ha
de mantenir comunicació directa amb el pare/mare/tutor legal i alumne/a i
coordinar-se amb l’especialista de l’àmbit de salut corresponent.
L’orientador/a és qui ha de fer el seguiment de cada cas.
 MESURES ORGANITZATIVES I EDUCATIVES QUE CAL ADOPTAR
AL CENTRE.
-Nom sentit: s’ha d’indicar a la comunitat educativa del centre que es dirigeixi
a l’alumne/a pel nom amb el qual es vol identificar. S’ha d’adequar la
documentació administrativa del centre docent a la fi de tenir en consideració
el nom i el gènere amb el qual se sent identificat l’alumne/a. El pare/mare/
tutor legal han de formular la petició de canvi de nom d’acord amb l’annexe 3.
La direcció del centre n’ha de trametre una còpia a Gestió Educativa per a que
faci els canvis oportuns i ho ha de posar en coneixement del Departament
d’Inspecció Educativa. L’òrgan responsable del Gestib ha d’informar a la
direcció del centre el canvi de nom.
-Imatge i vestimenta: s’ha de respectar la imatge física dels alumnes trans i la
lliure elecció de la seva indumentària.
-Agrupaments: s’ha d’evitar dur a terme activitats diferenciades per sexes.
-Instal·lacions: s’ha de garantir que els alumnes trans tenguin accés als banys
i vestidors que els correspongui d’acord amb la seva identitat de gènere.
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 ACTUACIONS
DE
SENSIBILITZACIÓ,
ASSESSORAMENT
FORMACIÓ DIRIGIDES A LA COMUNITAT EDUCATIVA.

I

-Actuacions d’informació i sensibilització sobre diversitat afectiva sexual i de
gènere dirigides a l’alumnat.
-Actuacions formatives dirigides als equips directius, orientadors, equips
docents i coordinadora de la comissió de convivència.
 MESURES DE PREVENCIÓ, DETECCIÓ I INTERVENCIÓ DAVANT
POSSIBLES CASOS DE DISCRIMINACIÓ, ASSETJAMENT ESCOLAR,
VIOLÈNCIA DE GÈNERE O MALTRACTAMENT INFANTIL PER
IDENTITAT DE GÈNERE.
-Els centres han d’establir les mesures necessàries per prevenir i intervenir
davant les conductes de discriminació, exclusió, agressió, fustigació o de
possible assetjament escolar. Els centres han d’activar si escau el protocol
d’assetjament escolar corresponent.
-Qualsevol membre de la comunitat que tengui sospites d’assetjament escolar
té l’obligació de comunicar-ho a un responsable de l’orientació al centre.
-En aquells casos que es detecti algun dels indicadors de maltractament s’ha
de tramitar el protocol de maltractament infantil.
9.2 PROTOCOL DE PREVENCIÓ,
L’ASSETJAMENT ESCOLAR

DETECCIÓ

I

INTERVENCIÓ

DE

El Decret 121/2010, de 10 de desembre pel qual s’estableixen els drets i
deures de l’alumnat 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),estableix a l’article 28 que cada centre docent ha de
disposar d’un pla de convivència, dins el qual hi ha d’haver un protocol
d’actuació davant un possible assetjament escolar.
A les situacions d’assetjament habitualment s’hi troba un grup d’alumnes que,
per acció o per omissió, molesta o permet que es molesti un company. Cal
considerar que es tracta d’un cas d’assetjament escolar quan es donen totes
les circumstàncies següents: conductes d’agressió física, verbal o relacional
cap a un o diversos alumnes, manteniment e n el temps, desequilibri de poder
i intenció d’humiliar o d’agredir l’alumne/a que se sent victimitzat.
 PREVENCIÓ:
1- Pla de Convivència: hi haurà implicada tota la comunitat educativa; es
poden preveure sistemes de notificació de l’assetjament; s’ha de
treballar la cohesió de grup; el professorat ha de ser un exemple i no ha
de mostrar mai indiferència envers els comentaris despectius, burles o
senyals d’assetjament; s’ha de comptar amb la participació de les
famílies, s’ha de formar a tota la comunitat educativa en els aspectes
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esmentats per millorar la convivència i s’ha de tenir un pla d’acollida per
a l’alumnat, famílies i personal docent i no docent nouvingut.
2- El ROF. Hi ha reflectides les normes d’organització, participació i
convivència que garanteixen els mecanismes afavoridors de l’exercici
dels drets i deures de l’alumnat.
3- Pla d’acció tutorial. Fent activitats que fomentin la cohesió,
competències cíviques, integració dels alumnes,la igualtat i aplicar
proves sociomètriques.
 DETECCIÓ I INTERVENCIÓ:
1- Notificació: qualsevol persona que rep d’incidència ho ha de notificar al
director (de forma escrita, amb un imprès de notificació, annexe
1).Aquest, ho comunicarà a la comissió de convivència. El centre farà un
registre de totes les actuacions duites a terme. En el cas en què hi hagi
una situació greu, s’ha de notificar al Departament d’Inspecció
Educativa.
 ACOLLIDA I DETECCIÓ
El referent del cas ha de dur a terme aquestes actuacions, totes han de
quedar registrades:
1- Entrevista amb qui pot estar patint assetjament (annexe 3)
2- Entrevista amb la família de qui pot estar patint assetjament (annexe 3 i
4)
3- Coordinació amb el tutor/a perquè estigui assabentat i posi mesures
d’observació i protecció oportunes.
4- Entrevista amb un grup d’alumnes ajudants (annexe 5)
PRIMERA REUNIÓ DE GESTIÓ DEL CAS
En un termini de 5 dies hàbils es convocarà una reunió amb la persona que
du el cas, un membre de l’equip directiu, un de l’equip d’orientació i el
tutor/a.
Objectius de la reunió: posar en comú informació del cas, valorar si es
tracta d’una situació d’assetjament (hi ha agressió verbal, física, si est
manté en el temps, si hi ha desequilibri de poder, s’hi s’humilia a
l’alumne...), valorar si es dóna per raons de discriminació, valorar si
existeix ciberassetjament i decidir mesures d’intervenció que cal posar en
marxa.
 INTERVENCIÓ
ENTREVISTA
1-Amb els alumnes
que molesten
(termini màxim de 7
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OBJECTIUS
Aturar la conducta
d’assetjament, fer-se
conscients del

METODOLOGIA
No es jutjarà o
acusarà a l’alumne,
sinó s’ajudarà a que

dies)

2-Entrevista amb la
família dels alumnes
que molesten
(s’ha de plantejar el
conflicte com una
oportunitat per
aprendre i no des
d’un enfocament
culpabilitzador)

3-Entrevista amb la
família de l’alumne
que pateix

patiment que té un
membre del grup, i
de les repercussions,
canviar el rol de
l’alumne que molesta
i avaluar la seva
actitud i predisposició
a participar.
Informar de la
intervenció que es du
a terme, sensibilitzar
a la família per
propiciar empatia,
demanar la seva
cooperació i conèixer
la seva opinió i
acordar mesures
educatives
adequades per
prevenir que el seu
fill repeteixi aquestes
conductes.
Informar de les
actuacions fetes i
dels resultats,
tranquil·litzar a la
família, afermar la
cooperació i
coordinació amb el
tutor.

es responsabilitzi i
que faci propostes de
canvi. S’ha d’intentar
obtenir-ne la seva
col·laboració i
compromisos per
escrit i signats.

SEGONA REUNIÓ DE GESTIÓ DEL CAS
Es reunirà tot l’equip que du el cas amb l’objectiu de revisar les actuacions i
valorar la situació un cop fetes les intervencions (tancament positiu:
l’assetjament s’ha aturat; tancament negatiu: l’assetjament no s’ha aturat) i
avaluar la necessitat de rebre tractament específic per part d’alguna de les
persones implicades (exemple, UCSMIA)
-Tancament definitiu per part de la direcció.
S’ha d’elaborar un informe amb el suport de l’equip de gestió del cas. Aquí
s’han d’escriure les actuacions fetes i els resultats obtinguts. El director
trametrà aquest informe a l’inspector.

·Instrucció 1/2017, de 19 de gener de 2017
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10- ACTIVITATS REALITZADES AL CENTRE
-Taller d’habilitats socials realitzat amb els grups de segon cicle. L’objectiu ha
estat aportar eines que permetin el desenvolupament en relació a les
mancances que cadascú manifesta. A les sessions s’han reconduït les
dinàmiques, de manera que cada participant ha pogut ser reconduït cap a un
canvi positiu pel que fa a la seva forma de relacionar-se amb els altres i
millorar la capacitació personal de cara a la transició a l’adolescència.
-Sessions d’observació, assessorament amb tutora i família d’un membre de
l’EAC de la conselleria a una aula de primer cicle. L’objectiu ha estat donar
pautes d’actuació , assessorar i facilitar material per a treballar la cohesió del
grup i la millora de comportament d’un alumne.
-Sessions de la PTSc: amb la finalitat de practicar i desenvolupar habilitats de
comunicació a través del diàleg i reflexionar de forma més profunda sobre problemes,
sobre assumptes que ens importen i amb l'objectiu que tot l’alumnat del grup es pugui
conèixer millor i puguin, si així ho desitgen, expressar sentiments, o simplement l'estat
d'ànim de cadascun, s’han desenvolupat cercles de diàleg a aquests nivells. Cal destacar
que també han tingut per objectiu, l'evitació de futurs conflictes
-Intervenció d’un membre de l’equip de suport per a realitzar un sociograma
en determinades aules.
-Taller formatiu amb la participació de tot el claustre sobre pràctiques
restauratives:
Les pràctiques restauratives permeten prevenir detectar, gestionar i resoldre
les situacions de conflicte en diferents àmbits, reforçant els vincles afectius
entre les persones afectades. Es poden aplicar a qualsevol grup de persones
que vulguin millorar les seves relacions interpersonals, gestionar els seus
conflictes de forma comprensiva i dialogada, crear un clima favorable per a la
convivència. També tenen per finalitat reforçar els valors prosocials. Donat
que les pràctiques restauratives
 Faciliten la restauració de relacions entre les persones implicades en un
conflicte.
 Ajuden a crear un sentiment de pertinença a la comunitat.
 Afavoreixen la reparació dels danys causades a la víctima.
 Augmenten la implicació personal i el grau de satisfacció general dels
afectats pel conflicte.

-Pel curs vinent (2017-18) es preveu una formació sobre resolució de
conflictes i sobre el PROGRAMA TEI a tot els membres del claustre.
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C.P. XALOC
07160
PEGUERA (Balears)
Tlf.971 687864 Fax971 687853
Email: cpxaloc@educacio.caib.es

ANEX:1

FITXA PER A LA REFLEXIÓ PERSONAL

Alumne/a.....................................................................

Grup......................

Lloc dels fets..................................................
Data………………………….
Hora…………………….
Professor/a…………………………………………………….
1. Què ha passat? Contau sense fer ni valoracions ni critiques. Què? Com?
Quan? Amb qui?

2. Per què has actuat així? Explica les causes

3. Com t’has sentit?

4. Com creus que s’han sentit la resta de gent?
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5. Quines conseqüències han tengut els teus actes?

6. De quina altra manera podries haver actuat?

7. Què pots fer per compensar el que has fet i evitar que torni a passar?

8. Em compromet a:

Data i signatura de l’alumne
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C.P. XALOC
07160
PEGUERA (Balears)
Tlf.971 687864 Fax971 687853
Email: cpxaloc@educacio.caib.es

ANEX: 2

FITXA DE COMPROMÍS DE L’ALUMNAT

Jo………………………………………………….........................................…………,
alumne del curs………..........….,

EM COMPROMET A:

□ Ser responsable i ordenat amb el meu material d’estudi i el material d’aula.
□ Ser respectuós. Utilitzar un llenguatge correcte en les meves expressions, parlar amb
claredat sobre les meves necessitats i contribuir al diàleg.

□ Respectar els meus companys, les seves idees i ser raonable.
□ Fer les tasques escolars i explicar puntualment les meves dificultats.
□ Informar sobre com m’organitz i les dificultats que tenc.
□ Expressar els meus dubtes i inquietuds, i guardar silenci en allò més íntim.
□ Entendre i respectar les decisions que es prenguin sobre la meva persona, encara
que no les compartesqui.

□

Contribuir a que el professorat conegui el desenvolupament de la meva vida en el
centre educatiu, i comprengui així les meves necessitats.

Peguera,...........de........................del................

Signatura alumne/a
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Signatura tutor/a

ANEX 3

REGISTRE D’INCIDÈNCIES MESTRE

NOM ALUMNE:

CURS:

DATA:

MESTRE:

INCIDÈNCIA I ACORDS PRESOS:

CURS:

DATA:

MESTRE:

INCIDÈNCIA I ACORDS PRESOS:

CURS:

DATA:

MESTRE:

INCIDÈNCIA I ACORDS PRESOS:

CURS:

DATA:

INCIDÈNCIA I ACORDS PRESOS:
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MESTRE:

ANEX 4 REGISTRE D’INCIDÈNCIES DIRECCIÓ ESCOLAR
ALUMNE
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CURS I
MESTRE

DIA

INCIDENTS I MESURES PRESES

Anex 6

REGISTRE D’INCIDÈNCIES AL MENJADOR ESCOLAR O A
LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
ALUMNE
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CURS I
MESTRE

DIA

INCIDENTS I MESURES PRESES

Anex: 5

C.P. XALOC
07160
PEGUERA (Balears)
Tlf.971 687864 Fax971 687853
Email: cpxaloc@educacio.caib.es

Srs______________________________________________________________________
pares de l’alumne/a ________________________________________________________
sou convocats a una entrevista personal amb el Cap d’estudis del vostre fill/a per parlar
de:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Dia:____________ Hora: ____________

En cas de no poder venir aquest dia us pregam que ens indiqueu quan podeu venir:
Dia: _______________________________

Hora: ________________________

Peguera a _________ de _________ de 200_

El Cap d’Estudis
__________________
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Signat mare/pare/ tutor
______________________

Anex: 7

C.P. XALOC
07160
PEGUERA (Balears)
Tlf.971 687864 Fax971 687853
Email: cpxaloc@educacio.caib.es

Comunicam als pares de l'alumne ___________________________________
que el seu comportament durant l'hora de ____________________ no ha
estat l'adequat i es duran a terme una sèrie de mesures pertinents:

De 14,00 h a 14,30 hores l’alumne/a farà feines curriculars a l'escola
amb el tutor o mestre implicat.
Quedarà _____ dia/es sense pati fent feines encomanades pel tutor o
mestre implicat.
Esperam que aquest comportament no es repeteixi sinó s'hauran de prendre
unes altres mesures.
Aquesta notificació ha de ser firmada pels pares i retornada al centre l'endemà
d'haver-la rebuda.
Us recordam que fent feina amb la mateixa direcció família-escola millorarem
l’educació dels seus fills
Signatura pare/mare o tutor/a:

Atentament,
La direcció

30

Anex: 7.1

C.P. XALOC
07160
PEGUERA (Balears)
Tlf.971 687864 Fax971 687853
Email: cpxaloc@educacio.caib.es

Comunicam als pares de l'alumne ___________________________________
que el seu comportament durant el temps de menjador no ha estat l'adequat i
es duran a terme una sèrie de mesures pertinents:

Quedarà ______ dia/es sense servei de menjador.

Esperam que aquest comportament no es repeteixi sinó s'hauran de prendre
unes altres mesures.
Aquesta notificació ha de ser firmada pels pares i retornada al centre l'endemà
d'haver-la rebuda.
Us recordam que fent feina amb la mateixa direcció família-escola millorarem
l’educació dels seus fills
Signatura pare/mare o tutor/a:

Atentament,
La direcció
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Anex: 7.2

C.P. XALOC
07160
PEGUERA (Balears)
Tlf.971 687864 Fax971 687853
Email: cpxaloc@educacio.caib.es

Comunicam als pares de l'alumne ___________________________________
que durant _____ dies a recollit el seu fill/a amb retard, és a dir, després de
les 16'00 hores i es durà a terme la mesura pertinent:

Quedarà ______ dia/es sense servei de menjador.

Esperam que aquest comportament no es repeteixi sinó s'hauran de prendre
unes altres mesures.
Aquesta notificació ha de ser firmada pels pares i retornada al centre l'endemà
d'haver-la rebuda.
Us recordam que fent feina amb la mateixa direcció família-escola millorarem
l’educació dels seus fills.
Signatura pare/mare o tutor/a:

Atentament,
La direcció
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