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1. REFERÈNCIES NORMATIVES.
● 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.
●

Decret 32/2015 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)

● REAL DECRETO 275/2007, de 23 de febrero, por el que se crea el Observatorio Estatal de la
Convivencia Escolar (BOE 15/03/2007 núm. 64)
● 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 72/2009, de 23 d’octubre, de modificació del 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
29/10/2009 núm. 159)
● 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 23/12/2010 núm. 187).
● 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 de prevenció, detecció i intervenció de l’assetjament escolar de les Illes Balears
● Protocol de detecció , comunicació i actuacions per a alumnes transsexuals i transgènere als
centres educatius de les Illes Balears.
● Protocol d’absentisme Illes Balears. Conselleria d’Educació i Universitat
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2. Introducció

El Pla de convivència és el document que engloba el conjunt d’accions encaminades a la millora de
la convivència en el centre educatiu i, per tant, recull les intervencions que el centre docent
desenvolupa per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la
convivència i la gestió positiva de conflictes.
En el marc d'una societat tecnològicament complexa, cultural i socialment diversa i econòmicament
desequilibrada amb canvis permanents, importants moviments migratoris i noves i preocupants
formes d'exclusió, entenem la convivència com la necessària relació entre persones basada en
xarxes de sentit compartit.
És bàsic, per a la convivència, parlar molt i escoltar més, i fer-ho amb un to optimista i positiu. El
diàleg suposa tenir una actitud d'escolta activa i estar disposat a canviar d'opinió davant els
arguments de l'altre. Cal posar l'accent en les relacions i en tot allò que ens uneix més que en el que
ens separa. Els lligams afectius són elements bàsics per a la construcció de personalitats
equilibrades. En la convivència escolar no es dóna un simple contacte passiu, una coincidència en
un espai; l'altre hi és present, ens importa i genera emocions i sentiments.
El conflicte és inevitable i forma part de les relacions socials d'una societat oberta i complexa. Cal
afrontar cada conflicte des de la singularitat, evitant les generalitzacions i a partir de la cultura de la
mediació.
Aquests són els fonaments d'una escola inclusiva i d'una educació intercultural que han de
contribuir a garantir la igualtat i a respectar la diversitat en una societat més cohesionada i menys
excloent.
Aquest Pla de Convivència s’ha elaborat d’acord amb la legislació vigent, d’aquesta normativa s’han
recollit els punts de més interès per al normal funcionament del centre. Tot allò no recollit en el
present Pla estarà subjecte a allò disposat a la normativa vigent, recollida a l’apartat Referències
Normatives.
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3. Característiques i entorn del centre educatiu:
3.1.

Descripció de les característiques del centre i de l’entorn.

L’IES Sant Agustí està situat a una zona rural pròxima a un important nucli turístic costaner. Va
començar a funcionar al curs 2001-02 i en l’actualitat atén uns 480 alumnes provinents dels dos
CEIPs adscrits: Es Vedrà i l’Urgell, de dues línies cadascun. Cada curs uns 60 professors formen part
de la plantilla docent del centre.
Ofereix els quatre cursos de l’ESO, amb els dos nivells del programa PMAR. Dos Programes
Formació Professional Bàsica, un d’ells de Serveis Administratius que el proper curs deixarà de
funcionar i l’altre d’Informàtica i Comunicacions.
Completa la seva oferta amb dos grups de 1r i 2n de Batxillerat amb els dos nous itineraris LOMQE:
Ciències i Humanitats i Ciències Socials.
L’IES Sant Agustí compta amb un nombre considerable d’alumnes que necessiten atencions
individualitzades i, també, amb un bon nombre d’alumnes d’incorporació tardana procedent de
diferents llocs. Aquesta realitat implica la necessitat d’invertir molts esforços per poder donar
resposta adient a l’alumnat que acull i que necessita un treball diferenciat.
La majoria de les famílies del centre és d’origen peninsular, la població autòctona és minoritària
respecte a la de fora i el conjunt de població que va creixent cada any de manera més nombrosa és
el d’estrangers: alemanys, sud-americans, magrebins, anglesos, holandesos,...
Des de l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes es treballa dia a dia per tal d’implicar les famílies en
la vida del centre.

3.2.

Estudi i valoració de la convivència al centre, amb la identificació i l’anàlisi

dels aspectes que afavoreixen o dificulten la convivència.

Durant el mes de novembre de 2016 s’han realitzar enquestes relacionades amb el clima escolar,
per saber com és, actualment, la convivència al nostre centre. La intenció era veure com havia
evolucionat la convivència i, a la vegada, conèixer la percepció de l’alumnat sobre un tema tan
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preocupant i tan d’actualitat com és l’assetjament escolar. L’enquesta estava adreçada
als alumnes de l’IES. L’objectiu principal de l’enquesta era saber, contextualitzar i conèixer quina
era la filosofia dels alumnes del centre en quan a l’assetjament escolar i, en general, la convivència
escolar.
Per poder analitzar els resultats vam dividir el qüestionari en tres parts:
-

Les primeres preguntes fan referència als alumnes que es senten assetjats (de la pregunta 8
a la 17).

-

Les preguntes 18, 19 i 22 fan referència a l’alumne que assetja.

-

Les darrers preguntes ens mostren el comportament que té l’alumne davant els
assetjaments.

Amb aquests resultats ens vam adonar que l’alumnat pensa que aquest és un centre on no hi ha
grans conflictes ni casos d’assetjament, on es manté un clima d’aula i centre adequat i que la feina
feta a les tutories i per la Comissió de Convivència ha set adequada.

3.3.

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

de violència per qüestió de gènere.
En aquest moment, s’està treballant en el disseny d’un programa específic i sistemàtic, , que
formarà part en un document annex d’aquest Pla de Convivència que treballi la coeducació. Ja es
prenen una sèrie de mesures que fomenten un tracte igualitari i es vetlla per la igualtat
d’oportunitats entre al·lots i al·lotes:
Amb l’alumnat es promou la participació d’al·lots i al·lotes en les activitats del grup : elecció de
delegats i delegades - amb 22 delegades i delegats durant l’actual curs escolar- , l’organització de
grups de treball (encara que, de vegades, no s’hi incideix conscientment i es formen els grups per
afinitats i no sempre hi ha paritat), en les activitats del centre: representants al Consell Escolar,
associació d’alumnes, comissió de mediació,... Es fomenta la participació de l’alumnat en totes les
activitats del centre tant curriculars com extraescolars o complementàries, sense distinció de sexe.
Malgrat es veu una participació cada vegada més gran d’al·lotes, convé fer una tasca d’organització
i funcionament per encaminar-nos cap a un centre realment coeducatiu.
Amb les famílies es procura tenir-ho en compte, especialment en el llenguatge escrit que s’hi
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adreça.
Amb el professorat, únicament s’ha tractat de forma oral en reunions d’equip educatiu i claustre la
necessitat d’emprar un llenguatge no sexista, tenir cura dels materials, fomentar la participació i
interrelació ambdós sexes.

3.4.

Respostes que el centre dóna a les situacions de conflicte. Grau d’implicació i

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

La situació present pot qualificar-se com satisfactòria, gaudint-se a les aules i als passadissos d’un
clima escolar protagonitzat pel respecte i el diàleg. La situació en els diferents nivells és la següent:
Primer i segon d'ESO: els alumnes arriben de les escoles adscrites amb adequada predisposició per
a la convivència. En general s'adapten bé a la cultura de l'Institut, si bé es detecten alguns
problemes a causa de la diferent situació de procedència.
Al llarg dels cursos s’ha constatat que un major nombre d’alumnes repetidors i una elevada ràtio
condueixen a un alt nivell de conflictes escolars. Són els cursos on s’han d’aplicar el major nombre
de mesures correctives. El diàleg constant amb els tutors i el cap d'estudis contribueix a normalitzar
la situació durant el primer trimestre; al segon i tercer trimestres baixa sensiblement el nombre de
conflictes.
A 2n d’ESO s’inicia i incrementa el nombre de faltes no justificades; més de la meitat dels casos
sobre els quals es va intervenir es concentraven en aquest nivell.
Tercer i quart d'ESO: l’alumnat d'aquests cursos porten en general ja diversos anys a l'IES, pel que
la seva integració entre ells i amb els professors sol ser bona. No existeixen problemes
d'assetjament, els problemes puntuals de disciplina es solucionen de forma immediata amb la
intervenció de la Prefectura d'Estudis o del tutor.
PMAR I FPB: La baixa ràtio dels grups afavoreix la convivència.
Batxillerat: el nivell de conflictivitat d’aquests nivells és molt baixa, gairebé inexistent.
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3.5.

Relació amb els serveis socials, sanitaris o d’altre tipus, i recursos de l’entorn i

de la comunitat.

Relacions amb les famílies. Atesa la importància de mantenir bons canals d’informació i
comunicació amb les famílies i poder establir-hi relacions fluïdes per tal de dur un seguiment
constant dels processos d’ensenyament-aprenentatge i de les actituds i comportaments dels seus
fills i filles, des del centre es desenvolupen una sèrie de mesures, entre les que destaquen les
següents:
● El mes de juny convocam una reunió amb els pares/mares dels nostres futurs alumnes dels
dos centres adscrits de primària, i els informam dels aspectes més destacats relacionats
amb l’organització, el funcionament, l’ideari i els estudis que s’imparteixen al centre.
Després poden exposar tots els dubtes i poden fer les preguntes que vulguin per obtenir així
la informació que desconeixen.
● Al juny també organitzam una visita al centre amb els futurs/es alumnes de primer d’ESO.
Acompanyats dels seus tutors, són rebuts pel director i el cap d’estudis, els quals els
informen de diferents temes relacionats amb el centre i els seus estudis; després realitzen
una visita guiada per totes les instal·lacions. Pensam que és positiva aquesta primera presa
de contacte amb el que serà el seu futur lloc d’estudi.
● Els tutors/es tenen una hora fixa setmanal d’atenció a famílies dins el seu horari. Al mateix
temps, a la nova agenda del centre tenen tota la informació referent a aspectes
organitzatius i de funcionament del centre. També tenen l’horari d’atenció a famílies de tots
els professors membres de l’equip educatiu del grup del seu fill/a, així com dels membres de
l’equip directiu.
● Sempre que hi ha una atenció especial, una adaptació o una incorporació a algun dels
nostres programes convoquem els pares per informar-los i perquè donin els seu vist i plau a
la seva participació. A l‘igual que si hi ha amonestacions, apercebiments, resultats
acadèmics no esperats, informacions internes, butlletins de notes cada avaluació,,… també
ens posam en contacte amb les famílies per escrit, per telèfon o convocam una cita des de
tutoria o des de direcció.
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Relació i cooperació amb els serveis educatius i socials externs al centre.
Pel que fa als serveis d’assistència social (serveis socials, salut mental, protecció de menors,...) cal
destacar la manca de recursos personals amb què compten, tant a nivell municipal com a nivell
insular i autonòmic.
El departament d’orientació en el desenvolupament de les seves funcions estableix contacte i
col·laboració amb altres equips de professionals i Institucions, amb la finalitat de planificar la
resposta adequada a les necessitats i característiques del nostre alumnat.
Es prioritzarà la intervenció en relació a facilitar el traspàs d’informació de l’alumnat amb NESE que
canvia d’etapa, amb la finalitat d’aconseguir tota la informació necessària per a planificar la
resposta educativa més adequada a les característiques de l’alumnat amb NESE per a l’accés,
permanència i promoció en el sistema educatiu.
Serveis amb els quals es coordina al llarg del curs són:
▪

EOEP. Equip d’orientació educativa i psicopedagògica .

▪

SERVEIS SOCIALS: Serveis d’atenció primària de l’Ajuntament de Sant Josep,
Conselleria de Benestar social. També amb els serveis Socials de Sant Antoni
ja que també tenim alumnat d’aquest municipi.

▪

Educador/a de l’Ajuntament de Sant Josep (Programa Alter)

▪

Policies Tutors Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

▪

ONCE quan tenim alumnes amb deficiència visual

▪

Centres d’Educació Primària de la zona adscrits.

▪

Departaments d’Orientació de la resta d’Instituts d’Educació Secundària
d’Eivissa i Formentera.

▪

Servei d’Innovació Educativa de la Conselleria d’Educació.

▪

Servei d’Inspecció Educativa d’Eivissa Formentera.

▪

CEP. Centre de Professorat .

▪

Unitat de Salut Mental Infanto Juvenil (UCSMIA)

▪

NOUSIS

▪

Associació Asperger d’Eivissa i Formentera
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Altres cooperacions:
La col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Josep es concreta en les següents activitats conjuntes:


Patrocini d’activitats i premis i préstec d’un escenari, on es fan les actuacions musicals dels
alumnes i el lliurament de premis, en el Dia del Centre i en la Festa de Graduació dels
nostres alumnes de 4t i 2n de Batxillerat.

● Ajudes al transport en realitzar sortides per activitats complementàries i extraescolars.
● Realització del programa d’educació vial .
● Subvenció per a realitzar el Programa Identitat de Gènere impartit pel Xiringuito teatre.
● Participació de l’agrupació de Protecció Civil del municipi en el simulacre d’evacuació del
centre.
● Ús de les instal·lacions del centre per realitzar classes per a adults, activitats esportives,
torneigs i exposicions diverses.
● Programa Policia - tutor
El Govern Balear ens facilita l’aula mòbil de ciències naturals, plantes autòctones per replantar el
patí i personal de l’IBANAT per ajudar-nos a fer-ho; conferències, xerrades i altres activitats.
Altres organismes i institucions amb les que ens relacionam i cooperam, especialment en la
realització d’activitats, tallers o xerrades sobre temes transversals com Fons Pitiús, CEPCA i Atenció
Primària de l’IBsalut, Guàrdia Civil,...
Pel que fa la relació amb altres centres educatius:
● Coordinació amb els centres d’educació primària adscrits, CEIP l’Urgell i CEIP Es Vedrà,
d’acord al Pla de traspàs d’EP a l’ESO.
● Relacions amb els centres de secundària, sobre tot a partir de les reunions de l’associació de
directors i dels departaments d’Orientació.
● Col·laboració amb centres del país i l’estranger a través dels programes ERASMUS

4. Objectius per millorar la convivència al centre.
Els objectius que es pretenen aconseguir amb el desplegament del present pla de Convivència a fi
d’assolir la finalitat general de millorar la convivència al centre són:
a) Aconseguir la integració efectiva de tots els membres de la comunitat educativa.
En un centre com el nostre, on coincideixen més d’una vintena de nacionalitats i en el qual bastants
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alumnes –la majoria provinents d’altres indrets- es matriculen una vegada començat el curs, la
integració de l’alumnat és un objectiu essencial; i per aquesta raó una de les nostres prioritats a l’hora de
gestionar els recursos humans i materials disponibles és atendre aquesta gran diversitat mitjançant
diferents plans i actuacions.
b) Promoure la participació dels alumnes i de les famílies.
La situació del centre en un indret rural, la manca de transport públic i la dispersió en un àrea molt
extensa dins el municipi dels habitatges familiars, i els horaris de feina d’ambdós progenitors són alguns
aspectes que no ajuden ni a la presència de les famílies al centre ni, en general, a la seva implicació en els
actes relacionats amb la vida acadèmica. Malgrat les iniciatives que es prenen des de l’institut i des de
l’APIMA (comunicats diversos, apercebiments, amonestacions, trucades telefòniques, convocatòria de
reunions, activitats conjuntes i participatives…), aconseguir una major implicació de les famílies és un
assumpte pendent.
c) Impulsar les relacions positives entre els membres de la comunitat educativa.
En un centre de secundària, les hores de permanència de professorat, alumnes i personal no docent solen
estar dedicades a activitats lectives i complementàries en els dos primers casos i a la seva feina específica
en l’últim. És per això que el temps disponible per dedicar-se a les relacions personals és escàs, malgrat
que aquesta feina ja implica una relació diària a l’aula i al centre en totes aquelles activitats que s’hi
desenvolupen. En relació a les famílies, ja hem comentat al punt anterior la necessitat d’aconseguir-hi
una més estreta implicació i els esforços que es fan. De totes maneres, des de l’institut es promouen
activitats o es participa en activitats promogudes per altres entitats (ajuntament, associacions veïnals,
APIMA i altres) per tal d’ampliar i enriquir les relacions personals entre els membres de la comunitat
educativa i reforçar el sentit de pertinença al centre i la integració d’aquest al municipi.
d) Prevenir els conflictes i, si se’n produeixen, facilitar-ne la gestió positiva.
Com ja hem assenyalat anteriorment, una de les prioritats que guia la gestió de l’equip directiu (amb el
suport i la col·laboració del claustre i del consell escolar) des de què es va obrir el centre és la prevenció
de conflictes i, en cas de què ja s’hagi produït, intentar gestionar-lo des del diàleg, la comunicació amb les
famílies, la mediació quan és possible i/o l’aplicació de les sancions contemplades a les normes de
convivència.
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e) Posar en marxa el Protocol de prevenció, detecció i intervenció de l’assetjament escolar
facilitat per la Conselleria d’Educació i Universitats.
A l’IES Sant Agustí es segueix la normativa vigent respecte a l’assetjament escolar.
S’entén per assetjament escolar qualsevol maltracte psicològic, verbal o físic produït entre els escolars de
forma reiterada. Fa referència a les conductes intimidatòries, d'amenaça, aïllament i tiranització que du a
terme el bully (agressor) sobre un alumne víctima exposat repetidament a aquest tipus d'accions
negatives. No es tracta d'un episodi esporàdic, si no persistent, que pot
durar setmanes, mesos, i fins i tot, anys.

L’assetjament escolar, fenomen normalment difícil de detectar, és un comportament que afecta a tot el
grup perquè alguns alumnes actuen directament sobre altres, però la resta en són espectadors que
observen, sovint, sense intervenir. És per això que les accions s’han d’encaminar a:
1. Afavorir la cohesió del grup, ja que s’ha demostrat que aquells grups en els que hi ha millors relacions i
no hi ha alumnes aïllats, són grups amb poc o gens d’assetjament
2. Sensibilitzar sobre l’assetjament, explicant què és i presentant-lo com un comportament inacceptable
3. Detectar els possibles casos, si és possible abans de que tenguin una gran intensitat

f) Prevenir la violència per raó de gènere i l’assetjament sexual.
El centre com a agent social, té el compromís d’ensenyar l’alumnat a establir relacions més igualitàries i
justes entre homes i dones, unes relacions que no busquin assolir la uniformitat dels sexes, sinó ser més
respectuoses i igualitàries, fent als homes i a les dones copartícips del canvi social cap a una vida més
saludable, en igualtat de drets, oportunitats i deures.
Així mateix, des del centre es fomenta el llenguatge no sexista, en tots els documents administratius i de
comunicació interna.
Igualment, es prenen una sèrie de mesures per treballar aquests aspectes:
-

Participació en el Programa d’Identitat de Gènere, impartit pel Xiringuito teatre i
subvencionat per l’Ajuntament de Sant Josep

-

Participació en les programes Sextima impartit pel CEPCA en coordinació amb el Servei de Salut o
En Parlem, impartit per tècnics del CEPCA.

-

Inclusió en el PAT d’una sèrie d’activitats que es proposen a tutors i tutores per a realitzar a l’hora
de tutoria.
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-

Posada en marxa dels protocols de Prevenció, detecció i intervenció de l’assetjament escolar i el
Protocol de detecció, comunicació i actuacions per a alumnes transsexuals i transgènere als centre
educatius de les Illes Balears.

5. Les normes de convivència al centre.
Complementant el que estableix la normativa vigent envers la convivència escolar, l’IES Sant Agustí
elabora les pròpies normes de convivència, tant generals com d’aula.
Aquestes normes de centre s'entenen com pautes que permeten la implicació de cada persona en
l'adequat funcionament del centre, garantint el respecte dels drets de tota la comunitat educativa.
L'alumnat, el professorat i les famílies han de conèixer-les, assimilar-les i complir-les.
Norma 1: Tots els membres de la comunitat educativa ens tractarem amb respecte mutu, evitant insults,
baralles, menyspreus, males contestacions, malnoms desagradables, etc.
Norma 2: Resoldre els conflictes que sorgeixin amb el diàleg. Si hi ha problemes durant una classe,
l'alumne/a acceptarà en aquest moment la decisió del professor, esperant al final de la classe per
parlar amb ell i dir la seva.
Norma 3: Respectarem el material i les instal·lacions de l'institut, sense fer malbé res intencionadament o
per negligència.
Norma 4: Assistirem a les classes amb actitud positiva cap a l’aprenentatge propi i dels companys i
companyes. Durem els deures fets i tot el material necessari per al desenvolupament de la matèria.
Norma 5: Mantindrem net l'Institut (aules, passadissos, patis ,...), sense menjar dins dels edificis (excepte
al bar) i utilitzant les papereres de reciclatge.
Norma 6: Assistirem a classe amb puntualitat. Les faltes d’assistència seran convenientment justificades
al professor/a –tutor/a dins les 48 hores següents al dia en que es reincorpora a les classes.
Norma 7: No existeixen períodes de descans entre classes. La fi d'una classe marca l'inici de la següent. Els
i les alumnes no poden sortir de l'aula excepte per desplaçar-se a una altra.
Norma 8: No és permès fumar en el recinte escolar.
Norma 9: En els desplaçaments pels passadissos evitarem els crits i les carreres i empentes.
Norma 10: En els esbarjos estarem al pati. També podem usar la biblioteca o estar en una aula realitzant
una activitat en companyia d'algun professor o professora.
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Norma 11: No està permès dur aparells electrònics al centre (telèfons mòbils, tablets, etc.)
Norma 12: L’alumnat no pot sortir del recinte escolar baix cap concepte sense autorització de l'equip
directiu.
Norma 13: En emprar transport escolar els i les alumnes han de complir, igualment, les normes.
Norma 14: Els monopatins s'hauran de deixar a consergeria sense poder fer-ne ús dins l'horari lectiu. Es
podran utilitzar a l'hora d'esplai sempre que es porti protecció (com a mínim el casc). Tampoc es poden
dur gorres dins l’edifici.

6. Ensenyar la convivència al centre.
A la vida escolar trobem moltes situacions riques en possibilitats educatives. Els alumnes i les alumnes
treballen, s'afronten a una disciplina exigent, es relacionen entre si i amb les persones adultes, viuen els
seus conflictes, escolten el que passa al món, intercanvien punts de vista, xoquen pels seus interessos ...
És el que passa al centre cada dia a totes les hores.
El professorat, tot el professorat, pot aprofitar aquestes situacions que ens brinda la vida escolar per
ajudar els nostres i les nostres alumnes en l'assimilació dels valors bàsics de la convivència. Com fer-ho?
No amb grans discursos ni lliçons magistrals. Hem d'aplicar la pedagogia que observa, assenyala, orienta,
fa reflexionar, corregeix quan cal, sembra inquietuds, estimula i. .. acompanya. I això sense imposar,
sense angoixar, en el moment oportú, quan les circumstàncies ho aconsellen.
Des d'aquestes situacions escolars educarem als nostres alumnes i alumnes en els valors bàsics de la
convivència: dignitat del ésser humà, drets humans, llibertat, relacions amb els altres, pluralisme,
tolerància, diàleg, democràcia, virtuts cíviques, bons modals, cooperació, solidaritat, rebuig de guerres,
terrorisme i violència, respecte de la naturalesa ...
Educar així, aprofitant les situacions escolars no és difícil, però exigeix molt. No és difícil, perquè no es
requereixen tècniques, activitats o temps especials. Exigeix molt ja que és necessari una gran sensibilitat
pels grans valors humans i per tot el que es relaciona amb la convivència. En la mesura en què un
professor tingui aquesta sensibilitat i s'impliqui coherentment en les situacions escolars, contribuirà
eficaçment a l'Educació per a la Convivència al centre escolar.
Vegem les principals situacions escolars i les possibilitats que ens ofereixen per educar la convivència:
TREBALL EN EQUIP. El treball en equip, present en la vida escolar i imprescindible en la nostra societat,
ofereix grans possibilitats per educar la convivència. El treball cooperatiu obliga a relacionar-se amb altres
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persones i viu situacions i exigències freqüents en la vida. Els i les alumnes, aprenent a treballar en grup,
aprenen a conviure, ja que se’ls exigeix escoltar els altres, posar-se en el lloc de l'altre, valorar les
aportacions dels companys i les companyes, dialogar, argumentar amb raons, ajudar els companys i les
companyes, prendre decisions comunes, respectar les idees i actituds dels altres, és a dir, actuar
democràticament.
DISCIPLINA ESCOLAR. Al centre hi ha una sèrie de normes recollides a l’apartat 4 Les normes de
convivència al centre que regeixen el funcionament del grup i el comportament dels membres de la
comunitat escolar. Són unes normes necessàries per a una bona convivència i un desenvolupament
normal del treball escolar.

La disciplina és, amb freqüència, ocasió de conflictes a l'escola. Els alumnes i les alumnes, a vegades, no
compleixen les normes establertes i cal cridar l'atenció, corregir i fins i tot sancionar. Això afecta a les
relacions de les persones i a la convivència del grup. Per això, els professors/es i educadors/es hem
d'aprofitar les situacions que provoca la disciplina per ajudar als nostres alumnes i alumnes a descobrir
alguns aspectes fonamentals de la convivència:

-

La necessitat de les normes escolars per al bon funcionament de l'escola i de la classe.

-

El descobriment de la raó de ser de cadascuna de les normes.

-

La importància de la puntualitat, el silenci, l'obediència a els professors/es i educadors/es.

-

El respecte a les persones (professors/es i companys/es), mobiliari i material de la classe.

-

L'ordre i la neteja de les classes i instal·lacions.

-

La disciplina de la classe necessària per poder aprendre.

CONFLICTES ESCOLARS. Els conflictes són al centre: conflictes entre l’alumnat o entre l’alumnat i el
professorat. La solució d'aquests conflictes s'ha d'afrontar des dels valors bàsics de la convivència.
Els conflictes són una bona oportunitat per educar la convivència. Per això convé tenir en compte el
següent:
-

Afrontar els conflictes en comú, en grup, analitzant críticament els fets i motivacions, veient les
conseqüències del conflicte i buscant la millor solució.

-

Reconèixer que les relacions interpersonals s'han de regir pels drets i deures de les persones.

-

Estar obert i esforçar-se per superar la situació conflictiva.
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-

Admetre, amb sinceritat, la pròpia responsabilitat.

-

Convèncer als alumnes que el diàleg és el millor instrument per evitar i solucionar conflictes.

RELACIONS INTERPERSONALS. En la convivència és fonamental saber relacionar-se amb els altres. El
centre és un àmbit ric en relacions dels/ de les alumnes: amb els companys/es, amb els professors i
professores, amb el personal no docent. Els educadors/es estaran a prop dels / de les alumnes i
intentaran modelar les seves relacions segons els valors bàsics de la convivència.
Per això ensenyaran als alumnes i les alumnes a:
-

Ser bondadosos i cordials en el tracte personal.

-

Ser respectuosos amb tothom.

-

Donar importància als petits detalls i les bones maneres.

-

Evitar actituds de domini i submissió.

-

Evitar burles i desqualificacions d'altres persones.

-

Acceptar els altres amb les seves característiques personals.

-

Participar en activitats i projectes comuns.

ESDEVENIMENTS DE LA VIDA. Al centre arriben els esdeveniments de la vida, el que passa fora: fets
socials, polítics, laborals, culturals, esportius. Els i les alumnes els coneixen i els comenten, i reben el seu
influx. En ells es projecten maneres d'entendre la vida, el treball, l'oci, el benestar, el compromís social,
l'ocupació del temps.
Els educadors i educadores poden ajudar els i les alumnes a interpretar i enfrontar-se a la realitat de
l'entorn des dels valors bàsics de la convivència. Per això els ajudaran a:
-

Formar un judici crític de la realitat, social, política i cultural.

-

Conèixer els principals esdeveniments de l'entorn proper i remot.

-

No deixar-se manipular per les tendències o modes del moment.

-

Valorar els esdeveniments en la seva justa mesura.

-

Assumir els aspectes positius de la societat i rebutjar els negatius.

-

Adoptar una sensibilitat optimista sobre el futur de la nostra societat.

MITJANS DE COMUNICACIÓ. Els mitjans de comunicació social arriben també als nostres alumnes i
alumnes i no sempre són formatius. Internet, la televisió, el cinema i moltes publicacions escrites
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ofereixen, sovint, la seva informació sobre la realitat. Per això, és necessari a l'escola parlar dels mitjans
de comunicació. Davant els intents manipuladors d'aquests, els educadors i educadores, quan les
situacions escolars ho aconsellin, hauran de potenciar en l’alumnat la capacitat per accedir a la
informació, l’anàlisi crítica de la realitat, el rebuig dels reclams del consum, de la publicitat i de la moda i
l'opció per la cultura de l'ésser, enfront de la cultura del tenir i del poder.
CAMPANYES. Les campanyes són una ocasió molt vàlida per educar la convivència. Amb elles es poden
fomentar els valors bàsics de la convivència: l'ésser humà, drets humans, llibertat, viure amb
altres, pluralisme, tolerància, diàleg, virtuts cíviques, bones maneres, cooperació, solidaritat ... Perquè
aquestes campanyes siguin educativament eficaços, els professors i professores han de tenir en compte
que la campanya no ha de ser l'única acció que es realitza per educar el valor de la convivència (p. ex., els
drets humans), és a dir, funcionarà com a reforç i expressió del que s'educa al llarg de la vida escolar.
TUTORIA. La tutoria és un altre moment molt important per educar la convivència. Al tutor o tutora li
correspon la responsabilitat d'aconseguir una bona cohesió del grup d'alumnes, així com un clima general
de cooperació, disciplina, respecte i bona convivència. Igualment els ajudarà a aprendre a conviure, a
comportar-se i a optar per uns valors.
Per a això desenvoluparà, en coordinació amb el DO, les accions més convenients, tant en la tutoria
individual com en la tutoria col · lectiva o amb les famílies.
Les principals línies d’actuació estan recollides al nostre Pla d’Acció Tutorial.
MODELS DE REFERÈNCIA. L’actuació del professorat és fonamental: de poc serveix una acció educativa, si
no va recolzada pel testimoni i per la coherència de qui la desenvolupa. Cal recordar que els valors
s'eduquen fonamentalment per contagi, comunicant la pròpia il·lusió, compartint sempre i amb tots la
sensibilitat i el compromís sincer per la construcció d'un món cada vegada més just i solidari.
7. Propostes de formació per a tota la comunitat educativa, adreçades a la prevenció i la
gestió positiva dels conflictes.
La formació s’ha de dirigir a tota la comunitat educativa, i anirà adreçada a l’assoliment dels següents
objectius:
● Aprendre a conviure en el conflicte de forma positiva.
● Rebuig de la violència com a forma de resolució del conflicte.
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● Prevenir entre l’alumnat conductes intimidatòries o de maltractament, afavorint actituds
contràries a qualsevol tipus d’intimidació o de violència.
● Desenvolupar una cultura de pau basada en els drets humans i en els valors de respecte,
tolerància, democràcia i igualtat.
Pel que fa a l’alumnat:
● Cursos de formació de mediadors i mediadores.
● Sessions de coordinació amb els estudiants que estan formats com a mediadors.
● Estratègies de resolució de conflictes.
● Activitats d’aula per afavorir el clima del grup-classe i de tot el centre.
● Mostrar una actitud positiva envers la convivència escolar.
Pel que fa al professorat, els continguts de formació poden ser:
● Estructura del conflicte. Propostes didàctiques.
● Procés d’intervenció en la resolució del conflicte.
● La comunicació i la percepció en la resolució del conflicte.
● Estratègies de resolució de conflictes. Mediació. Pràctiques restauratives.
● L’autoestima com a potenciadora de la resolució de la conflictivitat individual i social.
● La institució escolar i l’autoestima: com repercuteix la baixa autoestima en el rendiment
acadèmic. Pràctiques escolars que poden reduir l’autoestima.
● Conductes escolars que afavoreixen l’autoestima. Internalització de l’autoestima.
● Indicadors a l’aula de possibles desajustaments emocionals. Què pot fer el professorat per
contribuir a l’equilibri emocional de l’alumne? Qualitats del professorat que afavoreixen l’equilibri
emocional de l’alumne/a.
● Tècniques i estratègies de grup per desenvolupar l’autoestima.
● L’educació sentimental en la creació del grup.
● Gènere i conflicte.
● Tractament dels conflictes des de les tutories.
● El Pla d’acció tutorial.
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8.

Accions previstes per a la consecució dels objectius proposats.

Objectiu a. Aconseguir la integració efectiva de tots els membres de la comunitat educativa.
Recursos
Material
específics
elaborats.
Hora de tutoria.
Hora de tutoria
individualitzada.
Hora disposició
professorat
(COC)
Fitxes registre

Sessions
setmanals de
suport fora de
l’aula.

Desenvolupament
Cada tutor/a treballa amb el seu
grup d’alumnes les activitats
dissenyades i/o proposades per
l’orientadora i el cap d’estudis a les
ROT.
Durant un esplai o alguna sessió
disponible, el professor fa la cita amb
l’alumne.
El professor registrarà els temes
tractats a la fitxa de tutoria o a un
full de registre de tutories
individualitzades que està al seu
abast .
Traducció de documents i donació
d’un kit de benvinguda amb
informació diversa a les famílies
nouvingudes.

Temporalit
zació

Al llarg del
curs

Al llarg del
curs, i
sempre que
sigui
necessari.

Al llarg del
curs

Sessions fora de l’aula per a
l’aprenentatge de la llengua i cultura
pròpia de les Illes Balears.

Activitat

Responsables

Tutors i
tutores

Realització de dinàmiques sobre
autoconeixement, coneixement
del grup, etc. en tutoria.

Tutors i
tutores. En
casos
excepcionals,
altres
professors.

Realització de tutories
individualitzades.

Professorat
del DO.

Atenció de l’alumnat a través del
DO.

DO

Desenvolupament del programa
d’acolliment a l’alumnat
nouvingut PALIC

Professorat
programa

Busos per a la
sortida.

Els tutors i professors d’un nivell
passaran un matí de convivència fora
del centre.

Inici de cada
curs.

ROT

Realització de sortides d’inici de
curs entre l’alumnat i professorat
internivell.

Pla.

En col·laboració amb els centres
adscrits, es desenvolupen una sèrie
d’actuacions (alumnat, professorat i
famílies) encaminades a la integració
efectiva de l’alumnat al nou centre.

Maig a
desembre
de cada curs
escolar

Equip
directiu

Pla de traspàs de l’alumnat de
l’educació primària a secundària.

Objectiu b. Promoure la participació dels alumnes i de les famílies.
Recursos
Hora trimestral
per reunió Junta
delegats,
representants

Desenvolupament

Temporalització

Reunions trimestrals dels

Al llarg del

delegats/des, membres Consell
Escolar i representants de

curs.

Activitat

Responsables

Dinamització de la junta de
Equip
directiu

delegats.
Dinamització de l’associació
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Consell i AA.

l’associació d’alumnes, en dos torns.

Espai APIMA.

Es mantindran la dinàmica i els
procediments de gestió de la
biblioteca i de participació en les
activitats.

Material
específics

Cada tutor/a treballa amb el seu
grup d’alumnes les activitats

elaborats.

dissenyades i/o proposades per
l’orientadora i el cap d’estudis a les
ROT.

Hora de tutoria.
Hora de tutoria
individualitzada.
Hora disposició
professorat
(COC)
Fitxes registre
Tríptic
informatiu
Guió de reunió
Quadernet
d’orientació
acadèmica i
profesional

Durant un esplai o alguna sessió
disponible, el professor fa la cita
amb l’alumne.
El professor registrarà els temes
tractats a la fitxa de tutoria o a un
full de registre de tutories
individualitzades que està al seu
abast .
Abans d’iniciar el curs , l’equip
directiu es reuneix amb les famílies
d’alumnes de 1r d’ESO, per donar a
conèixer el centre i el seu
funcionament.
A principi de curs reunió de tutors/
es amb les famílies del seu grup

d’alumnes.

Equip directiu
Sempre.
APIMA

Sempre.

Al llarg del
curs, i
sempre que
sigui
necessari.

Abans
d’iniciar el
curs (1r
ESO)
Inici de curs

Dia de portes obertes . Realització de
diversos tallers i activitats.
Hores de
coordinació.

Professorat i
equip directiu
dels diferents
IES del municipi.
Instal·lacions
esportives
municipals

Professorat dels diferents
departaments que preparen i
coordines les activitats a realitzar

Implicació de l’APIMA del centre
i dinamització de les activitats:
activitats extraescolars,
Col·laboració en el Dia del
Centre,...

Tutors i
tutores

Realització de dinàmiques sobre
la coeducació en tutoria.

Tutors i
tutores. En
casos
excepcionals,
altres
professors.

Realització de tutories
individualitzades.

Professorat
del DO.

Atenció de l’alumnat a través
del DO.

Equip
Directiu.
Tutors/es

Reunions generals amb les
famílies i entrevistes personals.

Departament
Orientació

Claustre
2n trimestre
APIMA

Desenvolupament del Dia del
Centre.

Equip directiu
Activitats esportives junt amb els
altres IES del municipi. Es realitzen a
les instal·lacions municipals.

2n trimestre

Departament
d’EF
Ajuntament
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Realització del Dia Intercentre.

Objectiu c. Impulsar les relacions positives entre els membres de la comunitat educativa.
Recursos
Pistes
esportives i
poliesportiu.
Material
esportiu del
departament
d’EF.

Normes d’aula.
Cartolines i
retoladors.

Material
específics
elaborats.
Hora de tutoria.

Desenvolupament

Temporalit
zació

Responsables

A proposta del departament d’EF es
desenvoluparan un conjunt d’activitats
esportives a realitzar durant el
transcurs dels esplais. Es considerarà la
possibilitat de premiar els participants.

Durant tot
el curs.

Professorat
EF i de
guàrdia

Competicions esportives durant
les hores d’esplai.

L’alumnat redactarà les normes
bàsiques de convivència del seu grup,
sota la coordinació del professor/a. Es
redactaran en positiu, i es realitzaran
murals i pòsters per penjar-les. Les
normes podran ser signades per
l’alumnat com a expressió del seu
compromís de compliment.

Inici de
cada curs
escolar.

Tutors i
tutores

Redacció de les normes d’aula.

Cada tutor/a treballa amb el seu grup
d’alumnes les activitats dissenyades
i/o proposades per l’orientadora i el
cap d’estudis a les ROT.

Sempre .

Tutors i
tutores

Realització de dinàmiques sobre
habilitats socials en tutoria.

Periòdicament s’organitzen aquestes
trobades fora de l’horari lectiu per tal
de què el personal que treballa a l’IES
pugui relacionar-se en un marc
diferent.

Al llarg del
curs (entre
4i7
trobades).

Claustre i
PAS

Sopars i/o dinars de germanor
entre el professorat.

Activitat

Objectiu d. Prevenir els conflictes i, si se’n produeixen, facilitar-ne la gestió positiva.
Recursos
Material
específics
elaborats.
Hora de tutoria.

Normes del
centre (apartat
4. Les normes
de convivència
al centre)

Desenvolupament
Cada tutor/a treballa amb el seu grup
d’alumnes les activitats dissenyades
i/o proposades per l’orientadora i el
cap d’estudis a les ROT.

Cada tutor/a informa a l’alumnat i a les
famílies de les normes bàsiques i de les
conseqüències en el cas de no
respectar-les. L’agenda que facilita el
centre recull les principals.

Temporalit
zació

Responsables

Sempre

Tutors i
tutores

Realització de dinàmiques sobre
la resolució democràtica de
conflictes en tutoria.

Tutors i
tutores

Informació a l’alumnat i a les
famílies de les normes bàsiques
de convivència del centre, i de
les conseqüències del seu
incompliment.

Inici de
cada curs
escolar.
Reunió
general
amb les
famílies.
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Activitat

Materials
elaborats

Activitats tutoria preparades des del
DO, especialment per 1r d’ESO.

Tríptic mediació

Difusió a la resta de cursos del tríptic
sobre mediació i funcionament.

Bústia penjada a

Si hi h alguna proposta o possibilitat de
cas per mediar, s’estudia dins la

la vora del suro

comissió. Qualque membre de la

de la comissió
de mediació.

comissió es farà càrrec del cas i
començarà les entrevistes amb les
parts implicades el més aviat possible.

Inici de
curs.

Cap

Formació i/o Informació al

d’estudis i
comissió de
mediació

professorat i a l’alumnat sobre
la mediació com a mitjà de
resoldre els conflictes.

Comissió de

Bústia de la comissió de

mediació

mediació.

Al llarg del
curs;
diàriament
es revisa la
bústia.

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

Desenvolupament

Literatura,
textos,
pel·lícules,
unitats
didàctiques, etc.

Partint dels recursos didàctics,
l’alumnat reflexionarà sobre el
respecte i la col·laboració mútua entre
les persones d’ambdós sexes per a la
millora de la convivència.

Material
específics
elaborats.

Temporalit
zació

Responsables

Sempre

Professorat

Lectura de textos, llibres i
visionats de curts o pel·lícules.

Realització de dinàmiques sobre
la coeducació i sobre prevenció
de la violència de gènere,
l’homofòbia i la transfòbia en
tutoria.

Cada tutor/a treballa amb el seu grup
d’alumnes les activitats dissenyades
i/o proposades per l’orientadora i el
cap d’estudis a les ROT.

Sempre

El professorat servirà de model a
l’alumnat, fent ús d’un llenguatge no
sexista, tant a nivell oral con a nivell
escrit.

Sempre

Professorat

Ús d’un llenguatge no sexista en
la vida escolar.

Es promou la participació d’al·lots i
al·lotes en les activitats del centre
(delegats/des, representants Consell
escolar, associació d’alumnes,
activitats esportives,....

Sempre

Professorat

Foment de la realització de
tasques de forma igualitària
entre ambdós sexes.

Material
específic
elaborat per
CEPCA o l’IBSALUT.

CEPCA i Atenció Primària de l’IB-SALUT
ofereixen xerrades per alumnat de
secundària.

Anualment

DO

Xerrades i tallers sobre educació
sexual.

Material
específic
elaborat pel
Xiringuito.
Tutors/es de 3r
ESO

El Xiringuito teatre amb la subvenció
de l’ajuntament de Sant Josep, és el
responsable del programa

Al llarg del
curs

Hora de tutoria.

Tutors i
tutores

Activitat

DO
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Professorattutor/a

Participació en el programa
Identitat de Gènere per alumnat
de 3r d’ESO

9.

Procediments específics d’actuació per prevenir i gestionar conflictes.
9.1. Prevenció dels conflictes.

Els professors i professores hem d’aprofitar les situacions que ens brinda la vida escolar per ajudar
els nostres alumnes i alumnes en l'assimilació dels valors bàsics de la convivència i la prevenció de
conflictes, tal com queda recollit a l’apartat 5 Ensenyar la convivència al centre.

9.2. Classificació dels conflictes.
D’acord amb la normativa vigent, tenen la consideració de conductes contràries a les normes de
convivència del centre:
a) Faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe.
b) Conductes que dificulten l’estudi i treball dels companys/es.
c) Acudir a classe sense el material necessari o no esforçar-se per fer les activitats d’aprenentatge
indicades pels professors.
d) Desatendre les indicacions del professorat o altre personal del centre.
e) Actituds, paraules o gestos desconsiderats contra companys/es o contra altres membres de la
comunitat educativa.
f) Danys a les instal·lacions del centre o al material de membres de la comunitat educativa.
g) Embrutar del centre.
h) La incitació o l’estímul a cometre una falta contrària a les normes de convivència.
i) Portar i/o emprar de forma indeguda aparells electrònics.
j) Copiar en exàmens, proves o exercicis que hagin de servir per qualificar.
k) Falsificar escrits de comunicació als pares o no lliurar-los als seus destinataris.

Se consideren conductes greument perjudicials per la convivència les següents:
a) Agressió física a qualsevol membre de la comunitat educativa.
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b) Amenaces a qualsevol membre de la comunitat educativa.
c) Provocació o participació en altercats o conductes agressives.
d) Assetjament escolar, és a dir, insults verbals prolongats, rebuig social, intimidació psicològica i
agressivitat física d’uns alumnes cap a uns altres que es converteixen, d’aquesta manera, en
víctimes dels seus companys/es.
e) Assetjament sexista, és a dir, comportament verbal, no verbal o físic no desitjat contrària a la
igualtat de dones i homes, l’homosexualitat i la transsexualitat..
f) Humiliacions a qualsevol membre de la comunitat educativa.
g) Injúries, calúmnies i ofenses a qualsevol membre de la comunitat educativa, siguin verbals,
escrites o expressades per mitjans informàtics o audiovisuals.
h) Difusió de rumors que atemptin contra el bon nom de qualsevol membre de la comunitat
educativa.
j) Consum de tabac, alcohol i drogues, o la incitació a consumir-ne.
k) Sostracció o danys greus causats a locals, materials o documents del centre o a béns d’altres
membres de la comunitat educativa.
l) Suplantació de personalitat en actes de la vida docent.
m) Falsificació, sostracció o modificació de documents acadèmics.
p) Actes explícits d’indisciplina, inclosa la negativa a complir les mesures correctores imposades,
davant l’equip directiu o el professorat.

9.3. Gestió dels conflictes.
L’objectiu de qualsevol tècnica de resolució democràtica de conflictes és actuar davant el conflicte
dins un marc de cooperació i de negociació; es tracta de potenciar la creació d’espais de reflexió i
de comunicació on es pugui exercir la participació, en definitiva, d’humanitzar el conflicte.
Les passes generals que hem de donar per gestionar un conflicte de manera democràtica són:
● Crear un atmosfera positiva que permeti tractar el conflicte. Això implica motivar i donar
espai per què els conflictes puguin ser resolts dins un ambient de respecte i acceptació.
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● Formular el problema. Implica conèixer les diferents perspectives sobre el
conflicte. Cada persona implicada ha de fer explícita la seva visió sobre el conflicte. S’ha
d’evitar atacar a la resta, culpabilitzar, ridiculitzar,...
● Aclarir les dimensions del conflicte. Després de què els implicats han pogut comentar la
seva perspectiva del conflicte, es tracta de definir-ne les dimensions fonamentals, cercant
els elements d’acord i els de desacord. L’objectiu és assolir-ne una visió conjunta i el més
consensuada possible.
● Cercar solucions. Es tracta d’aportar solucions que puguin ser assumibles per les parts en
conflicte i que tenguin en compte els seus sentiments, necessitats, interessos i valors.
● Avaluar les solucions. Es tracta de realitzar una reflexió sobre les solucions, descartant
aquelles que no han set satisfactòries i deixant aquelles sobre les que hi ha un major grau
d’acord.
● Seleccionar aquella solució més satisfactòria per a tots els implicats. Intentarem que la
solució sigui tan justa, equilibrada i realitzada com sigui possible.
● Definir estratègies per a la posada en marxa de les solucions. Establirem la seqüència de
decisions que permeti l’aplicació pràctica de la solució elegida.

Per fer front als conflictes i gestionar-los de manera eficaç, es podran tenir en compte aquestes
consideracions:
1. El conflicte és una oportunitat educativa, no un obstacle a eliminar: és impossible evitar
que passin coses a el centre, sense conflicte no hi ha aprenentatge; hi ha conflictes que no
són constructius i que s’han d’evitar o ignorar; són necessaris perquè l’alumnat refà la seva
autoimatge, es posiciona davant l’adult, dóna vida al grup,...; es provoca quan perilla el seu
equilibri i la seva seguretat; si els reprimim, eliminem o ocultem permanentment o en el
mateix moment que succeeix, poden ressorgir posteriorment amb més força; el clima moral
a l’IES es basa en el diàleg i la cooperació, i no es pot improvisar, és el resultat d’una
construcció dia a dia; el diàleg s’aconsegueix quan hi ha un punt de trobada, fruit de
l’empatia, la voluntat d’entendre’s i la comprensió; el conflicte és necessari però no
suficient, sense la seva resolució no hi haurà desenvolupament individual o col·lectiu.
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2. Els conflictes deuen treballar-se pactant, no guanyant. L’acord és una necessitat entre les
parts; han de compartir la definició del problema, ja que els joves interpreten el conflicte
egocèntricament; el diàleg i la presa de decisions fa responsables l’alumnat; les mesures per
superar-lo passen per col·laborar, no per imposar; paral·lelament a la resolució del problema
mitjançant el diàleg, el pacte, la mediació... pot ser necessària una sanció.
3. Davant el conflicte, és necessari treballar petites accions, no grans objectius. Petits objectius
donen petits èxits, petits guanys duen a grans èxits.
4. No sancionar si no es considera absolutament imprescindible. El càstig és molt poc educatiu; a
més, pocs càstigs funcionen o poden ser continus en el temps; la sanció pot existir, però ha
d’anar paral·lelament a la resolució del problema (diàleg, contracte,...); millor preguntar a la
persona sancionada si accepta la seva sanció; si la seva resposta és negativa, s’obrirà un diàleg
molt interessant.
5. S’han de censurar els fets, no les persones. No etiquetar a les persones; tothom fa coses
incorrectes.
6. S’ha de tractar l’alumne/a de diferent manera aplicant les mateixes normes. S’ha d’educar en
la responsabilitat personal i col·lectiva; cada alumne/a té un procés evolutiu de socialització
diferent, per la qual cosa les normes s’han d’aplicar a cada alumne segons la seva situació. El
conflicte s’ha de resoldre de diferent manera, depenent si ha estat un cas aïllat, o l’alumne/a
incompleix les normes reiteradament.
7. S’ha de treballar l’entorn en el qual es produeix el conflicte. Moltes vegades provoquen
conflictes per sentir-se importants i no passar desapercebuts; en moltes ocasions no és eficaç
tractar només a l’alumne/a que causa el problema, perquè l’originen altres; si existeix una
trama oculta, és precís posar-la de manifest; convé cercar l’ajuda de la resta de companys/es
per resoldre els conflictes.
8. Interpretar una conducta ajuda més que reprimir-la. Cada acte té un significat: fes-me cas, no
m’ignoris, m’avorreixo, me l’exigeix el grup...; convé que l’alumne sigui capaç d’explicar aquest
significat, verbalitzant-la, representant-la,...
9. Millor manifestar sentiments que raonaments. L’alumnat entén millor els sentiments que les
raons; exposar situacions més que explicacions, treballant l’empatia.
10. Les decisions han de prendre-les l’alumne/a. Demanar l’opinió de l’alumne/a, quan són
capaços de prendre decisions realistes s’indiquen propostes més profitoses; deixar a l’alumnat
triar opcions, que vegi com un pacte la resolució del problema; acceptar, en principi, qualsevol
proposta raonada que doni l’alumne/a o la classe.
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11. Cada docent necessita autoritat. El professorat ha d’exercir la seva autoritat des del
principi, el respecte se l’haurà de guanyar dia a dia; la família condiciona molt l’autoritat que
poden arribar a tenir els docents; el respecte el dóna la coherència de l’educador i
l’educadora, resoldre els conflictes, escoltar l’alumnat, transmetre’ls els nostres sentiments i
afectes cap a ells de forma comprensible; l’educació requereix insistència, continuïtat,
constància i paciència (sabem que pot tornar a passar); s’han de complir i fer complir els
acords, i dur un seguiment del que s’ha pactat; el professorat no ha de delegar l’autoritat,
aplicant els canals de resolució de conflictes establerts; possibles solucions són cercar el
consell entre els companys i les companyes, donar responsabilitat al propi alumnat,
desenvolupar programes d’habilitats socials,...
12. Gestió de conflictes entre alumnes i professors. De vegades es produeixen situacions de
conflicte entre l’alumnat i el professorat que, per a solucionar-se, haurien de seguir les
passes següents: primer de tot, quedar amb el professor/a per parlar amb ell de forma
privada (fora de l’aula i quan abans millor); en el cas que aquesta primera passa no funcioni,
parlar amb el tutor/a; si el problema persisteix, s’haurà de contactar amb l’equip directiu. La
família de l’alumne també podrà seguir les passes anteriorment descrites.

9.4. La mediació escolar.
La mediació com a procés educatiu vol dir educar en el conflicte, comprendre’l i posar en pràctica
totes les habilitats comunicatives i totes les estratègies adequades per gestionar els conflictes. La
mediació escolar proporciona, als professionals de l’educació, una eina que permet ajudar les
persones a decidir sobre elles mateixes.
Un projecte de mediació escolar treballa els valors de la tolerància, la participació, la col·laboració;
fomenta la responsabilitat, el treball cooperatiu i l’autonomia personal. La finalitat és crear nous
canals de comunicació, obrir nous espais de diàleg, preveure els conflictes abans que esclati la
violència. I, també, desenvolupar les habilitats socials necessàries per conviure, com, ara l’empatia,
l’assertivitat, saber escoltar, comprendre i expressar les emocions i els sentiments i saber adonar-se
dels sentiments i de les emocions dels altres. Obre camí cap a la comunicació en tots els àmbits
(socials i culturals): és una via imprescindible en les societats interculturals.
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La mediació marca un camí cap a la col·laboració en la convivència pacífica. Treballa per
millorar l’entorn educatiu dels centres envers la diversitat i implica tota la comunitat educativa
Amb la mediació, es pretén:
•

Promoure, entre l’alumnat, el coneixement de les persones que els envolten, amb la
finalitat de millorar-ne les relacions interpersonals.

•

Oferir a l’alumnat la possibilitat de gaudir dels avantatges de la mediació.

•

Afavorir el respecte i l’enriquiment personal a partir de la diversitat de valors
culturals que els ofereix l’entorn social i cultural en què es troben.

•

Interactuar i intercanviar, a partir de la valoració positiva de la diferència, per poder
arribar a una convivència compartida.

•

Fomentar la reflexió cap al coneixement dels altres atenent a la diversitat cultural,
ètnica, lingüística i social.

•

Aconseguir que els al·lots i les al·lotes puguin prendre les seves pròpies decisions.
Això vol dir treballar-ne la maduresa, la responsabilitat i l’autonomia.

•

Entendre la mediació com una mesura preventiva abans que esclati el conflicte.

9.5. Mesures correctives i implicació pedagògica
El càstig perd la seva validesa quan deixa de complir una funció educativa i això succeeix quan
es converteix en una cosa habitual per determinats alumnes.
El càstig sempre ha de tenir una funció educativa, centrada en allunyar a l’alumne/a de
determinats tipus de conductes. L’alumne/a ha de sentir que l’acceptació de la seva persona no
es posa en qüestió. Per això, qualsevol mesura de caràcter sancionador ha d’anar acompanyada
d’una proposta de diàleg amb l’alumne/a. És important que aquesta atenció individual a
l’alumne/a que ha incomplert una norma es realitzi fora del temps lectiu, per fer-lo entendre
que el temps d’estudi sempre s’ha de respectar.
Les mesures correctives que han demostrat ser més vàlides són:
Temps fora: la taula dels castigats.
● Un professor/a pot expulsar, com a darrer recurs, un alumne de classe a la taula de
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castigats. Aquesta expulsió anirà acompanyada d’una amonestació.
● Quan l’alumne/ a surti de l’aula ha de tenir una proposta d’activitat durant el temps que
passi fora, i a més és important que aquesta tasca sigui posteriorment supervisada pel
professor que l’ha sancionat. Això permet, d’una banda, que l’alumne/a aprengui que
només pot estar en classe adoptant un plantejament respectuós i, d’altra banda, que el
professor que sanciona al haver de manar tasca i supervisar-la, es comprometi amb la
seva decisió.
● Si el professor/a no ha donat feina perquè l’alumne pugui treballar durant aquesta
expulsió, el professor/a de guàrdia que estigui a la taula l’acompanyarà a l’aula perquè
el professor/a n’hi doni.
● A la taula de castigats sempre hi ha d’haver un professor/a per a controlar que els
alumnes treballin i no esdevingui un lloc d’esbarjo. El professor/a de guàrdia ha
d’emplenar el full de registre que hi ha a la sala de professors.
La privació del temps d’esplai.
● El professor/a que castigui un alumne a l’esplai per causes de feina i/o
comportament podrà enviar-lo amb tasques a l’aula de suport número 4 on hi haurà
un professor de guàrdia. L’alumne ha d’anar sempre amb feines. El professor ha de
passar per saber si hi ha anat i està realitzant les tasques encomanades. També ho
podria comprovar amb el full de registre que hi ha a consergeria on el professor de
guàrdia apunta qui ha assistit al càstig.
● En cas que un professor castigui a 5 o més alumnes durant un pati s’haurà de fer
responsable dels mateixos durant tot l’esplai a l’aula.
Tasques en benefici de la comunitat escolar.
● El professor/a que castigui un alumne per causes de comportament podrà manar-li
feines per realitzar en benefici de la comunitat escolar i relacionades amb la falta
comesa: netejar les zones de pati, ordenar la biblioteca o els laboratoris, etc.
Aquesta mesura es comunicarà al cap d’estudis per coordinar l’adequada atenció de
l’alumne durant aquest temps.
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Les amonestacions i els apercebiments.
● El professor/a que posi l’amonestació
i/o apercebiment l’ha de lliurar
personalment a l’alumne i trucarà a
casa, havent informat el/la tutor/a.
● L’amonestació i/o apercebiment
sempre ha d’estar signada pel
professor/a que la posi.
● L’amonestació i/o apercebiment ha
de tenir una redacció clara sobre el
fet esdevingut que ha donat lloc a
l’amonestació.
● Les amonestacions deixen de ser
efectives si es posen
sistemàticament i sense criteri.
● El professorat ha de posar en
funcionament altres recursos i cercar
mesures abans de posar una
amonestació. Posar una amonestació
no pot ser una excusa per estalviar-se
una reprimenda i/o un diàleg amb
l’alumne implicat.

L’alumne/a incompleix una
NORMA DE CONVIVÈNCIA

El professor/a decideix
AMONESTAR o APERCEBIR
l’alumne

còpia
GROGA

ORIGINAL
signat

CAP
D’ESTU
DIS

ALUMNE/A

còpia
ROSA

TUTOR/A

Torna l’original signat per la família
al PROFESSOR / A

El PROFESSOR/A lliura el
document al TUTOR / A
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Compareixença immediata davant l’equip directiu.
Un cop preses per part del professorat les mesures ordinàries previstes en aquest pla i vist que
no donen cap tipus de fruit o en el cas que es produeixin fets greus dins o fora de l’aula i que no
s’hagin pogut resoldre per part del professorat, aquest acompanyarà l’alumne davant algun
membre de l’equip directiu per tal de prendre mesures conjuntes.
- En primer lloc, s’analitzaran els fets tenint en compte l’explicació de tots els implicats (escoltar
totes les parts)
- A continuació es prendran, per part dels responsables pertinents, les mesures corresponents
atenent al Pla de Convivència del centre.
- Aquestes mesures es comunicaran a totes les parts interessades (tutors/es, professorat, equip
educatiu, família...)
- El seguiment de les mesures preses es durà a terme mitjançant el tutor i el cap d’estudis.
- Sempre que la mesura sigui una expulsió o una resolució per conformitat, es facilitarà feina a
l’alumne per continuar amb el seu procés d’aprenentatge establint un dia setmanal on l’alumne
pugui recollir feines i lliurar les fetes i s’avisarà els policies tutors de referència.
- Cal recordar que l’alumne té dret a venir a fer els exàmens mentre duri la sanció.
Canvi de grup o classe de l’alumne/a.
Molt excepcionalment es proposarà canvi de grup de l’alumne una vegada s’hagin esgotat totes
les mesures ordinàries recollides al pla de convivència i quan aquest canvi afavoreixi el
desenvolupament integral de l’alumne. Aquesta mesura serà presa per l’equip educatiu, el
departament d’orientació, tutor/a i debatuda a l’equip educatiu.
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Norma
Norma 1: Tots els membres de la comunitat
educativa ens tractarem amb respecte mutu,
evitant insults, baralles, menyspreus, males
contestacions, malnoms desagradables, etc.

Conducta contrària a la
norma
Insults, baralles,
situacions de menyspreu

Mesura
correctiva
Amonestació
(oral o escrita)

Implicació pedagógica
Parlar, mediar, intentar arribar
a una solució conjunta (buscar
un compromís)

Observacions
1r actua el professor/a implicat
2n tutor/ a
3r Servei de mediació
4t cap estudis

F*

a
m
i

l
i
a
* Comptar sempre amb la seva
implicació

Norma 2: Resoldre els conflictes que sorgeixin
amb el diàleg. Si hi ha problemes durant una
classe, l'alumne/a acceptarà en aquest
moment la decisió del professor, esperant al
final de la classe per parlar amb ell i dir la seva.

Norma 3: Respectarem el material i les
instal·lacions de l'institut, sense fer malbé res
intencionadament o per negligència.

Irrupcions a classe
No fer cas de les
indicacions del
professor/a

Fer mal ús o trencar
intencionadament les
instal·lacions o material
del centre.

Parlar amb
l’alumne/a
individualment,
en acabar la
classe i abans de
tornar-se a
trobar.
amonestació oral
o escrita
depenent de la
gravetat i
reiteració
AMONESTACIÓ

Parlar, mediar, intentar arribar
a una solució conjunta (buscar
un compromís)

1r actua el professor/a implicat F *
2n tutor/ a
a
3r Servei de mediació
m
4t cap estudis
i

l
i
a
* Comptar sempre amb la seva
implicació

En cas de desperfectes, aquests
correran a càrrec de qui els
produeixi.

1r actua el professor/a implicat F *
2n tutor/ a
a
4t cap estudis
m
i

l
i
a
* Comptar sempre amb la seva
implicació

Norma 4: Assistirem a les classes amb actitud
positiva cap a l’aprenentatge propi i dels
companys. Durem els deures fets i tot el
material necessari per al desenvolupament de
la matèria.

3 vegades sense portar
material, sense fer els
deures, participar en
activitats dins l’aula, etc.

Tres dies sense pati /
1 APERCEBIMENT
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cap estudis amb la implicació de
la família.

Norma 5: Mantindrem net l'Institut (aules,
passadissos, patis ,...), sense menjar dins dels
edificis (excepte al bar) i utilitzant les
papereres de reciclatge.

Deteriorar les condicions
higièniques del centre.

Amonestació oral
o escrita
depenent de la
gravetat i
reiteració

Tasques de neteja

1r actua el professor/a implicat F *
2n tutor/ a
a
4t cap estudis
m
i

l
i
a
* Comptar sempre amb la seva
implicació

Norma 6: Assistirem a classe amb puntualitat.
Les faltes d’assistència seran convenientment
justificades al professor/a-tutor/a dins les 48
hores següents al dia en que es reincorpora a
les classes.

5 retards mateixa
assignatura
15 faltes (hores) no
justificades

30 faltes (hores) no
justificades

Norma 7: No existeixen períodes de descans
entre classes. La fi d'una classe marca l'inici de
la següent. Els i les alumnes no poden sortir de
l'aula excepte per desplaçar-se a una altra.

45 faltes (hores) no
justificades
Sortir de l’aula
Anar a altres aules

Norma 8: No és permès fumar en el recinte
escolar.

Fumar

Norma 9: En els desplaçaments pels
passadissos evitarem els crits i les carreres i
empentes.

Córrer, cridar, empentar,
jugar,

Norma 10: En els esbarjos estarem al pati.

Romandre a l’aula o pels

AMONESTACIÓ

1ª
AMONESTACIÓ
2ª
AMONESTACIÓ

Tres dies sense pati /
Feines recuperació.
Entrevista personal amb
l’alumne.
Feines recuperació

L’amonestació l’ha de posar el
professor implicat.
El cap d’estudis posa la sanció
Es comunica cap d’estudis.
Tutor/a es posarà en contacte
amb la família. Protocol
d’absentisme
Cap d’estudis i tutor/a + DO
sol·liciten entrevista amb la
família . Protocol d’absentisme
Es deriva cas a SERVEIS SOCIALS.
Protocol d’absentisme
Professorat en general

3ª
AMONESTACIÓ
Amonestació oral
o escrita
depenent de la
gravetat i
reiteració
AMONESTACIÓ

Feines recuperació

Fer un treball relacionat amb el
consum

Cap d’estudis

Amonestació oral
o escrita
depenent de la
gravetat i
reiteració
Amonestació oral

Desplaçar-se sense sorolls ni
jocs.
Reprendre el camí de forma
més adequada.

Professorat en general

Fer sortir l’alumne/a al pati

1r professorat de guàrdia
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Entrar a classe i preparar la
classe següent

També podem usar la biblioteca o estar en una
aula realitzant una activitat en companyia
d'algun professor.

passadissos en temps
d’esplai

Norma 11: No està permès dur aparells
electrònics al centre (telèfons mòbils, tablets,
etc.)

Portar mòbils, tablets,
etc

Norma 13: Els/les alumnes no poden sortir del
recinte escolar baix cap concepte sense
autorització de l'equip directiu.

Sortir del centre sense
permís o no arribar a
entrar

Norma 14: En emprar transport escolar els i les
alumnes han de complir, igualment, les
normes.

Incompliment de les
normes
Reiteració en
l’incompliment
Usar el monopatí o
portar gorra en el centre

Norma 15: Els monopatins s'hauran de deixar a
consergeria sense poder fer-ne ús dins l'horari
lectiu. Es podran utilitzar a l'hora d'esplai
sempre que es porti protecció (com a mínim el
casc). Tampoc es poden dur gorres dins
l’edifici.

o escrita
depenent de la
gravetat i

*2n Tutor/a
*3r cap d’estudis

reiteració
AMONESTACIÓ i
retirada de
l’aparell

*en cas de reiteració
L’institut declina tota
responsabilitat en els casos de
robatori, deteriorament o
pèrdua.
Es parlarà amb la família per
venir-lo a buscar
Cap d’estudis amb la implicació
de la família

AMONESTACIÓ

Feines de recuperació a la tarda
o als esplais

AMONESTACIÓ
Privació dret ús
Amonestació oral
o escrita
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3 dies sense bus
Tornar el monopatí o gorra al
final del dia excepte que sigui
reiterat.

Cap d’estudis amb la implicació
de la família
Cap d’estudis

10. Mesures adoptades en el centre en relació a la detecció, comunicació i actuacions per
alumnes transsexuals i transgènere

Fins al moment, a l’IES Sant Agustí no s’ha detectat cap cas d’alumnat transsexuals o
trangènere, però en previsió de que en algun moment puguem tenir un alumne amb aquestes
característiques i seguint les instruccions del Protocol de detecció, comunicació i actuacions per
alumnes transsexuals i transgènere als centres educatius redactat per la Direcció General
d’Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Universitat de les Illes Balears,
es preveuen dur a terme tota una sèrie d’actuacions, sempre d’acord amb la família, que són:


Nom sentit

S’ha de respectar el nom pel qual l’alumne o alumna vol que se l’identifiqui per la qual cosa
s’haurà d’indicar a tota la comunitat que es dirigeixi a l’alumne o alumna per aquest nom, que
tindrà dret a emprar en totes les activitats docents i extraescolars que es duguin a terme en el
centre. S’haurà d’adequar tota la documentació administrativa a fi de tenir en consideració el
nom i el gènere amb el qual s’identifica l’alumne o alumna.
Les passes a seguir per part de la família i els documents necessaris per sol·licitar el canvi de
nom, es troben en el Protocol de detecció, comunicació i actuacions per alumnes transsexuals i
transgènere als centres educatius redactat per la Direcció General d’Innovació i Comunitat
Educativa de la Conselleria d’Educació i Universitat de les Illes Balears.


Imatge i vestimenta

S’ha de respectar la imatge física de l’alumnat trans i, per tant, s’ha de garantir la lliure elecció
de la seva indumentària. S’ha de garantir la llibertat en l’ús de la vestimenta amb la qual
l’alumnat per raó del seu gènere s’identifica.
 Agrupaments
S’evitarà dur a terme activitats diferenciades per sexe i si en alguna ocasió estigués justificada
aquesta diferenciació, el professorat ha de tenir en compte el gènere amb el qual l’alumne o
alumna s’identifica.
 Instal·lacions
S’ha de garantir que els

alumnes trans tenguin accés als banys i

correspongui d’acord amb la seva identitat de gènere.
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vestidors que

els

11.

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

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

Davant conductes de discriminació, exclusió, agressió o de possible assetjament escolar,
violència de gènere o maltractament infantil que es puguen produir s’ha d’activar el protocol
d’assetjament escolar, sense perjudici de les mesures correctores que calgui adoptar davant
conductes que atemptin contra la dignitat personal d’altres membres de la comunitat
educativa.
Qualsevol membre de la comunitat educativa que tingui coneixement o sospites d’una situació
d’assetjament escolar, violència o maltractament infantil sobre algun alumne o alumna per
identitat de gènere, tindrà l’obligació de comunicar-ho a un professor o professora, el tutor o
tutora, l’orientadora o a l’equip directiu, segons el cas que ho comunicarà immediatament al
director.
En aquells casos en què, a causa de l’actitud del pare, la mare 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.

12.

Protocol d’actuació davant un possible assetjament escolar

Davant un possible cas d’assetjament escolar, s’ha de notificar al director del centre que serà el
responsable de posar en marxa les actuacions recollides en el Protocol de prevenció, detecció i
intervenció de l’assetjament escolar de les Illes Balears.

13.

Educació i Seguretat viàries

El centre participa en el Pla d’Educació Viària impartit per policies del nostre municipi. Hi
participa l’alumnat de 1r d’ESO que rep formació teòrica i pràctica i participa en el concurs de
seguretat viària tan a nivell insular com nacional, si es dona el cas.
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14.

Seguiment i avaluació del Pla de Convivència

La Comissió de Convivència, en la que hi ha representats tots els sectors de la comunitat
educativa, és l’encarregada de fer seguiment del Pla. Trimestralment es reunirà i redactarà un
informe en el que es recullin les incidències, les actuacions dutes a terme, els resultats
aconseguits i les propostes de millora que estimin adients. A final de curs s’elaborarà un
informe en el que constin les seves actuacions, les activitats realitzades i les propostes de
millora i s’inclourà en la memòria de final de curs.
Aquests informes es donaran a conèixer al Claustre i Consell Escolar i es recolliran els seus
suggeriments i propostes.
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