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1. Introducció	

1.1. Objecte 

L’escola	és	un	lloc	privilegiat	de	convivència.	És	un	espai	de	creixement,	d’encontre,	d’aprenentatge,	
d’experiències	compartides,	de	coneixement	dels	altres	i	de	descobriment	del	món.	Acceptem	que	els	
conflictes	són	consubstancials	a	la	vida	i	a		les	relacions	humanes	i	per	tant	no	podem	obviar-los.	La	qüestió	
és	treballar-los	i	transformar-los	en	expressió	de	creixement,	canvi	i	evolució;	abordant	tots	aquells	
aspectes	que	fan	que	els	conflictes	es	converteisquen	en	situacions	negatives	i	distorsionades	d’un	sistema	
de	relacions	que	en	el	nostre	Centre	està	basat	en	l’	acceptació	de	la	diversitat,	la	frustració,	la	creativitat,	
l’originalitat,	la	tolerància,	la	llibertat	i	la	solidaritat,	tal	com	es	recull	en	el	nostre	ideari.	És,	sense	dubtes,	
un	taller	insuperable	on	aprendre	a	conviure.	

Actualment	es	vinculen	amb	freqüència	les	paraules	“violència”,	“assetjament”	i	“fracàs”	a	l’escola.	Davant	
d’elles,	treballem	des	de	la	prevenció,	motivació,	comunicació	i	mediadors,	d’objectius,	projectes	i	
experiències,	de	professors,	alumnat,	companys	i	famílies.		

L’alumnat	que	cresca,	aprenga	i	madure	amb	un	ambient	educatiu	de	sana	convivència,	seran	ciutadans	
capaços	d’assumir	les	diferències,	respectar	els	altres,	dialogar	y	conviure.	Aquest	és	l’objectiu	primordial	
del	nostre	Centre,	aconseguir	un	clima	de	convivència	basat	en	el	respecte	i	en	la	comunicació	fluïda,	oberta	
i	sincera	entre	tots	els	membres	de	la	Comunitat	Educativa.	Aquest	repte	ha	de		ser	per	a	tots	un	principi	
bàsic.	

Així	doncs	considerem	fonamental	que	es	respire	al	nostre	Centre	un	clima	de	convivència	amònic,	que	siga	
facilitador	del	treball	escolar,	on	tots	es	senguen	segurs	i	respectats.	Des	d’aquests	principis	bàsics,	
tendirem	a	projectar	en	els	nostres	alumnes	valors		humans	de	respecte,	no	violència,	justícia,	solidaritat,	
tolerància	i	democràcia.	

El	Pla	de	Convivència	pretén	ser	una	eina	que	facilite	la	consecució	d’aquests	objectius	comentats;	entès	
com	un	acord	general	de	convivència	i	l’ús	pactat	de	l’	exercici	de	la	llibertat	individual.	

Si	el	Pla	de	convivència	és	el	resultat	d’una	tasca	a	la	que	han	participat	tots	els	membres	de	la	comunitat	
educativa,	adquireix	el	nivell	de	llei,	que	és	una	declaració	pública	i	escrita	de	la	voluntat	general	sobre	un	
objecte	d’interès	comú.	

D’alguna	manera,	les	Normes	de	Convivència	son	un	eix	transversal	de	tot	el	currículum,	perquè	la	seua	
exercitació	ha	de		suposar	un	reforç	per	a	l’	aprenentatge	i	tota	la	vida	del	Centre.	La	pràctica	facilitarà	
l’obtenció	dels	objectius	generals	del	Centre,	i	serà	un	factor	positiu	en	la	creació	d’un	ambient	estimulant.	

1.2. Àmbit d’aplicació  

Aquest	Pla	de	Convivència		serà	aplicable	en	el	centre	Aire	Libre	al	llarg	del	curs	escolar	2017-2018	en	les	
etapes	d’EP	i	ESO.	

1.3. Objectius Generals Pla de Convivència 

Promoure	i	desenvolupar	actuacions	relatives	al	foment	de	la	convivència	al	nostre	centre,	en	el	que	
estiguen	integrats	tots	els	membres	de	la	comunitat	educativa.	
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Atenció	individualitzada	(i	en	el	seu	cas	derivació	a	altres	entitats	)	de	l’	alumnat	que	presente	continues	
alteracions	del	comportament.	

Donar	resposta	immediata	en	el	cas	de	que	haguera	casos	d’intimidació	i	assetjament	entre	iguals.	

Disminuir	l’absentisme	escolar	que	puga	aparèixer	al		nostre	centre.	

 

1.4. Referències 

Documents	als	que	es	farà	referència	en	aquest	document:	

Títol	 Archiu	

Constitució	Espanyola	

	

Annex	I	-	Pla	Convivència	AIRE	LIBRE	-		Constitucion	
VALENCIANO.pdf	

L’	Estatut	d’	Autonomia	de	la	Comunitat	
Valenciana	

Annex	II	-	Pla	Convivència	AIRE	LIBRE	-		Estatut_dAutonomia.pdf	

Orde	62/2014	 Annex	III-	Pla	Convivència	AIRE	LIBRE	-		2014_7282.pdf	

DECRET	39/2008	Pla	de	Convivència	
	

Annex	IV-	Pla	Convivència	AIRE	LIBRE	-		2008_4159.pdf	

Llei	39/2015	 Annex	V-	Pla	Convivència	AIRE	LIBRE	-		Ley	39/2015.pdf	

Estatut	d’Aire	Libre	Cooperativa	Valenciana	 Annex	VI	-	Pla	Convivència	AIRE	LIBRE	-	Estatutos	
Cooperativa.pdf	

Llei	Orgànica	8/2013	 Annex	VII	-	Pla	Convivència	AIRE	LIBRE	-	Ley	Orgánica	8/2013.pdf	

Decreto	Legislativo	2/2015	 Annex	VIII	-	Pla	Convivència	AIRE	LIBRE	-	DECRET	LEGISLATIU	
2/2015.pdf	

Llei	Orgànica	2/2006,	de	3	de	maig,	d’	Educació	
(L.O.E).	
	

Annex	IX	-	Pla	Convivència	AIRE	LIBRE	-	Ley	Orgánica	2/2006.pdf	

Llei	Orgànica	8/2015	 Annex	X	-	Pla	Convivència	AIRE	LIBRE	-	Ley	Orgánica	8/2015.pdf	

Llei	Orgànica	1/2015	 Annex	XI	-	Pla	Convivència	AIRE	LIBRE	-	Ley	Orgánica	1/2015.pdf	

Llei	Orgànica	1/2004	 Annex	XII	-	Pla	Convivència	AIRE	LIBRE	-	LEY	ORGÁNICA	
1/2004.pdf	

Llei	7/2012	 Annex	XIII	-	Pla	Convivència	AIRE	LIBRE	-	LLEI	7/2012.pdf	
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Llei	15/2010	 Annex	XIV	-	Pla	Convivència	AIRE	LIBRE	-	Ley	15/2010.pdf	

Llei	12/2008	 Annex	XV	-	Pla	Convivència	AIRE	LIBRE	-	LEY	12/2008.pdf	

Decret	2/2008	 Annex	XVI	-	Pla	Convivència	AIRE	LIBRE	-	DECRET	2/2008	

Decret	136/2012	 Annex	XVII	-	Pla	Convivència	AIRE	LIBRE	-	DECRET	136/2012.pdf	

Decret	30/2014	 Annex	XVIII	-	Pla	Convivència	AIRE	LIBRE	-	DECRET	30/2014.pdf	

Orde	1/2010	 Annex	XIX	-	Pla	Convivència	AIRE	LIBRE	-	ORDE	1/2010.pdf	

Orde	3/2017	 Annex	XX	-	Pla	Convivència	AIRE	LIBRE	-	ORDE	3/2017.pdf	

Orde	de	12	de	setembre	de	2007	 Annex	XXI	-	Pla	Convivència	AIRE	LIBRE	-	ORDE	de	12	de	
setembre	de	2007.pdf	

Instrucció	del	15	de	desembre	de	2016	
	

Annex	XXII	-	Pla	Convivència	AIRE	LIBRE	-	Instrucció	del	15	de	
desembre	de	2016.pdf	

Programa	d´absentisme	 Annex	XXIII	-	Pla	Convivència	AIRE	LIBRE	-		PROGRAMA	
D’ABSENTISME.pdf	

Qüestionari	Convivència	 Annex	XXIV	-	Pla	Convivència	AIRE	LIBRE	-		Qüestionari	
Convivència.pdf	
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2. Base	Legal	

Resulta	convenient	tenir	present	quines	són	las	delimitacions	legals	que	emmarquen	la	convivència	al	
centre	educatiu	y	que	estaran	presents	a	la		seua	elaboració	i	en	el	seu	exercici	quotidià.	Per	alta	banda,	les	
al·lusions	legals,	al	seu	text,	seran	mínimes,	ja	que	no	es	tracta	de	repetir	o	copiar	aquesta	normativa	legal.	
A	partir	d’	elles,	adquirirà	impuls	el	codi	de	vida	col·lectiva	que	es	tracta	de	pactar.	Aquest	és,	en	síntesi:	

● Constitució	Espanyola	

● L’	Estatut	d’	Autonomia	de	la	Comunitat	Valenciana.	

● Òrgans	de	govern	dels	Centres	Privats	Concertats	

o Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	Administrativo	Común	de	las	
Administraciones	Públicas.		

o Reglament	de	Règim	Intern	de	cada	centre.		

● Cooperativa 

o DECRETO	LEGISLATIVO	2/2015,	de	15	de	mayo,	del	Consell,	por	el	que	aprueba	el	 texto	
refundido	de	la	Ley	de	Cooperativas	de	la	Comunitat	Valenciana.	[2015/4630]		  

o Estatut	d’Aire	Libre	Cooperativa	Valenciana	 

● Llei	Orgànica	8/2013,	de	9	de	desembre,	per	a	la	millora	de	la	qualitat		educativa.		

● Llei	Orgànica	2/2006,	de	3	de	maig,	d’	Educació	(L.O.E).	

● LLEI	ORGÀNICA	8/2015,	de	22	de	juliol,	de	modificació	del	sistema	de	protecció	a	la	infància	i	a	
l'adolescència.		

● LLEI	ORGÀNICA	1/2015,	de	30	de	març,	per	la	qual	es	modifica	la	Llei	orgànica	10/1995,	de	23	de	
novembre,	del	Codi	penal.	[BOE	31/03/2015]	(articles	235	i	236	pels	quals	es	modifica	i	actualitza	
l'article	510)	

● LLEI	ORGÀNICA	1/2004,	de	28	de	desembre,	de	mesures	de	protecció	integral	contra	la	violència	
de	gènere.	[BOE	29/12/2004]	

● LLEI	7/2012,	de	23	de	novembre,	de	la	Generalitat,	integral	contra	la	violència	sobre	la	dona	en	
l'àmbit	de	la	Comunitat	Valenciana.	[DOCV	28/11/2012]	

● LLEI	15/2010,	de	3	de	desembre,	de	la	Generalitat,	d'autoritat	del	professorat.	[DOCV	10/12/2010]	

● LLEI		12/2008,	de	3	de	juliol	de	2008,	de	la	Generalitat,		de	protecció	integral	de	la	infància	i	
l'adolescència	de	la		Comunitat	Valenciana.	[DOCV	10/07/2008]	

● Decret	39/2008	de	4	d’	Abril,	del	Consell,	sobre	la	convivència	als	centres	docents	no	universitaris	
sostinguts	amb	fons	públics	i	sobre	els	drets	i	deures	de	l’	alumnat,	pares,	mares,	tutors	i	tutores,	
professorat	i	personal	d’administració	i	serveis.		(D.O.G.V.	9	d’abril	de	2008).	 
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● DECRET	2/2008,	d'11	de	gener,	del	Consell,	pel	qual	es	modifica	el	Decret	233/2004,	de	22	
d'octubre,	pel	qual	es	va	crear	l'Observatori	per	a	la	Convivència	Escolar	en	els	Centres	de	la	
Comunitat	Valenciana,	adaptant-lo	a	la	nova	estructura	del	Consell.	[DOCV	15/01/2008]	

● DECRET	136/2012,	de	14	de	setembre,	del	Consell,	pel	qual	modifica	el	Decret	233/2004,	de	22	
d'octubre,	pel	qual	es	va	crear	l'Observatori	per	a	la	Convivència	Escolar	en	els	Centres	de	la	
Comunitat	Valenciana.	[DOCV	17/09/2012]	

● DECRET	30/2014,	de	14	de	febrer,	del	Consell,	pel	qual	es	regula	la	declaració	de	Compromís	
Família-Tutor	entre	les	famílies	o	representants	legals	de	l'alumnat	i	els	centres	educatius	de	la	
Comunitat	Valenciana.	[DOCV	19/02/2014]	

● 	ORDE	62/2014,	de	28	de	juliol,	de	la	Conselleria	d'Educació,	Cultura	i	Esport,	per	la	qual	
s'actualitza	la	normativa	que	regula	l'elaboració	dels	plans	de	convivència	en	els	centres	educatius	
de	la	Comunitat	Valenciana	i	s'establixen	els	protocols	d'actuació	i	intervenció	davant	de	supòsits	
de	violència	escolar.	[DOCV	01/08/2014]	

● ORDE	1/2010,	de	3	de	maig,	de	la	Conselleria	d'Educació	i	de	la	Conselleria	de	Benestar	Social,	per	
la	qual	s'implanta	el	Full	de	Notificació	de	la	possible	situació	de	desprotecció	del	menor	detectada	
des	de	l'àmbit	educatiu	a	la	Comunitat	Valenciana	i	s'establix	la	coordinació	interadministrativa	per	
a	la	protecció	integral	de	la	infància.	[DOCV	27/05/2010]	

● ORDRE	3/2017,	de	6	de	febrer,	de	la	Conselleria	d'Educació,	Investigació,	Cultura	i	Esport,	per	la	
qual	es	constitueixen	les	unitats	d'atenció	i	intervenció	del	Pla	de	prevenció	de	la	violència	i	
promoció	de	la	convivència	(PREVI)	i	s'estableix	el	procediment	per	al	seu	funcionament.	[DOCV	
15/02/2017]	

● ORDE	de	12	de	setembre	de	2007,	de	la	Conselleria	d'Educació,	per	la	qual	es	regula	la	notificació	
de	les	incidències	que	alteren	la	convivència	escolar,	emmarcada	dins	del	Pla	de	Prevenció	de	la	
Violència	i	Promoció	de	la	Convivència	en	els	centres	escolars	de	la	Comunitat	Valenciana	(PREVI).	
[DOCV	28/09/2007]	

● Instrucció	del	15	de	desembre	de	2016,	del	director	general	de	Política	Educativa,	per	la	qual	
s'estableix	el	protocol	d'acompanyament	per	a	garantir	el	dret	a	la	identitat	de	gènere,	l'expressió	
de	gènere	i	la	intersexualitat.	[DOCV	27/12/2016]	

 

	



 

10	

3. Anàlisi	de	la	situació	inicial	

3.1. Característiques	del	centre	i	el	seu	entorn	

El	context	immediat:	

● Situació	 del	 Centre:	 Situat	 en	 la	 comarca	 de	 l'Alacantí,	 a	 l'extrem	 nord-est	 de	 la	 ciutat	 d'Alacant,	
limitant		amb	els	municipis	de	Mutxamel	i	Sant	Joan. 
Està	ubicat	en	un	barri	residencial	a	les	afores		de	la	ciutat	d'Alacant,	anomenat	Partida	d'Orgègia.	En	
un	radi	de	500	m.	existeixen	nuclis	de	població	(Los	Apóstoles,	Paulines,	Almaixada,	El	Pi,...).	
Es	 tracta	d'un	 territori	de	predomini	 lingüístic	potencial	valencianoparlant,	però	 	 la	 forta	 	 immigració	
patida	als	darrers	anys	ha	deixat	en		segon	lloc	al	valencià	i	ara	és	majoritària	la	llengua	castellana.	Els	
alumnes	 de	 la	 zona	 poden	 arribar	 a	 peu,	 o	 bé	 en	 cotxe	 particular	 si	 es	 desplacen	 des	 de	 zones	
limítrofes.		

● Entorn	físic:	Situat	sobre	terres	de	secà	ara	ja	no	conreades	i	observant	la	mar	per	l'est. 
● Entorn	socioeconòmic:	No	hi	ha	cap	activitat	que	predomine	donat	que	és	un	barri	residencial. 
● Estructura	demogràfica	del	barri:	Zona	poblada		per	famílies	joves	(3050	anys)		amb	dos	o	tres	fills/es,	

que	han	escollit	 	 la	 	 zona	per	 la	 	 seua	situació	estratègica	 i	amb	 les	avantatges	que	ofereix	 la	vida	al	
camp.	La	gran	majoria	són	treballadors	del	sector	terciari	amb	qualificació	professional	i	treballem	els	
dos	caps	de	la	unitat	familiar. 

● Habitatge:Tots	els	habitatges	són	xalets	unifamiliars	que	ocupen	solars	d'uns	800	metres	quadrats	o	bé	
són	urbanitzacions	de	bungalou,	que	es	troba		actualment	en	plena	expansió. 

● Nivell	sociocultural	de	la	zona:	La	població	de	la	zona	té	una	titulació	d'ensenyament	superior. 
● Hi	 ha	dues	 instal·lacions	 esportives	 dins	 de	 la	 zona	que	 són	el	 Club	de	 camp	 (lloc	 d'esport)	 i	 el	 Club	

hípic,	a	més	la	seua	proximitat	a	Sant	Joan,	Mutxamel	i	la	pròpia	Alacant	també	fa	possible	gaudir	dels	
serveis	que	oferten	aquests. 

● Nivell	de	competència	en	valencià	de	la	població:	la	majoria	de	la	població	és	castellano	parlant. 
● Continuïtat	 acadèmica:	 Els	 nostres	 alumnes	 poden	 continuar	 els	 seus	 estudis	 de	 Batxillerat	 i	 de	

Formació	Professional	als	centres	ubicats	a	Sant	Joan,	Mutxamel,	Sant	Vicent	i	Alacant. 

3.2. Situació	de	convivència	en	el	centre	

La	situació	actual	del	clima	de	convivència	al	nostre	centre	és	bona	i	satisfactòria,	però	això	no	vol	dir	que	
en	el	nostre	quefer	diari	no	ens	trobem	amb	situacions	que	haja	que	abordar	des	de	la	perspectiva	que	
marca	el	nostre	ideari.	

Les	situacions	que	requerixen	una	intervenció	més	freqüents	són	:	

● Arriba	tard	entre	classe	i	classe.	
● Agafa	materials	que	no	són	seus.	
● Danya	el	mobiliari	i/o	material	del	centre.	
● Distrau	als	companys	
● Falta	el	respecte	verbal	o	físicament	als	companys	
● En	menor	mesura,	falta	el	respecte	al	professor	
● Parla,	molesta	i	interromp	
● En	casos	aïllats,	introdueix	substàncies	perjudicials	per	a	la	salut	(tabac	en	l'ESO)	
● Maltracta	el	material	de	l'aula	
● No	compleix	les	normes	del	centre	
● Utilitza	el	mòbil	i/o	aparells	electrònics	quan	no	correspon	
● Utilitza	inadequadament	les	TICS	
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3.3. Mesures	de	la	Situació	Inicial		

Durant	aquest	curs	escolar	s'elaboraran	els	següents	processos	per	a	prendre	la	mesura	de	la	situació	
inicial:	

● Registre	d'incidències:	part	d'incidències	en	EP	i	Ítaca	en	ESO.	 

● Resultat	 dels	 Informes	 de	 Convivència	 de	 l'any	 anterior	 on	 es	 detallaran	 els	 Planes	 de	 millora,	
objectius	aconseguits	i	accions	preses 

● Resultat	del	Sociograma	en	els	seus	aspectes	relatius	a	la	Convivència. 

● Resultat	de	qüestionaris	realitzats	a	diferents	agents	del	centre	que	es	realitzaran	durant	el	present	
curs. 
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4. Comissió	de	Convivència.	

4.1. Definició	

La	Comissió	de	Convivència	serà	qui	dinamitze,	revise	i	actualitze	el	Pla	de	Convivència,	escoltant	i	recollint	
totes	les	iniciatives	i	suggeriments	de	tots	els	sectors	de	la	Comunitat	Educativa.	

	

4.2. Composició	

Està	composta	per	un	representant	de	cada	una	de	las	parts	que	estan	representades	al	Consell	
Escolar.Aquestes	són:	

● La	directora. 

● Un	cap	d’estudis	(De	Primària	o	Secundaria,	quan	el	cas		ho	requerisca).												 

● 1	representant	del	Consell	Rector. 

● 1	representant	de	pares/mares. 

● 1	representat	del	professorat. 

● Representant	del	PAS. 

● 1	representant	de	l’alumnat.	 

● La/El	Psicopedagog/a	sempre	que	el	cas	ho	requerisca. 

Aquesta		comissió	estarà	presidida	per	el/la	Director/a.	

	

4.3. Competencies	

● Seran	competències	de	la	mateixa	tots	aquells	assumptes	de	convivència			que	precisen	d’una	
intervenció	immediata	i	que	per	la	seua	gravetat	requerisquen	la	seua	convocatòria.	Informarà	i	
elevarà	al	Consell	Escolar	les	discussions	i	decisions	preses.	 

● Intervindrà	a	més,	en	tots	aquells	expedients	disciplinaris	que	pugueren	obrir-se	a	l’alumnat	.	La	
seua	labor	serà	sobre	tot	conciliadora. 

● La	Comissió	de	convivència	tindrà	com	objectiu	prioritari	revisar	i	vetllar	per	el	compliment	
d’aquest	Pla	de	Convivència,	potenciant	les	bones	relacions	entre		professors,	alumnes,	famílies	i	
personal	d’administració	i	serveis. 
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4.4. Periodicitat	de	reunions	

La	Comissió	de	Convivència	es	reunirà,	cada	vegada	que	siga	necessari	per	temes	disciplinaris	i	al	menys	una	
vegada	al	trimestre.	Elaborarà	un	informe	que	ha	de		recollir	les	incidències	produïdes	en	el	període,	les	
actuacions	portades	a	terme	i	els	resultats	aconseguits.	

4.5. Pla	d‘Actuació	

El	pla	d’actuació	de	la	Comissió	de	Convivència	es	defineix	de	la	següent	manera:	

a)	Efectuar	el	seguiment	del	pla	de	convivència	del	centre	docent	i	totes	aquelles	accions	encaminades	a	la	
promoció	 de	 la	 convivència	 i	 la	 prevenció	 de	 la	 violència,	 així	 com	 el	 seguiment	 de	 les	 actuacions	 dels	
equips	de	mediació.		

b)	 Informar	 el	 consell	 escolar	 del	 centre	 sobre	 les	 actuacions	 realitzades	 i	 l’estat	 de	 la	 convivència	 en	 el	
centre.		

c)	Canalitzar	 les	 iniciatives	de	tots	els	sectors	de	la	comunitat	educativa	representats	en	el	consell	escolar	
del	centre	per	a	millorar-hi	la	convivència.		

d)	 Realitzar	 les	 accions	 que	 li	 siguen	 atribuïdes	 pel	 consell	 escolar	 del	 centre	 en	 l’àmbit	 de	 les	 seues	
competències,	 relatives	 a	 la	 promoció	 de	 la	 convivència	 i	 la	 prevenció	 de	 la	 violència,	 especialment	 el	
foment	d’actituds	per	a	garantir	la	igualtat	entre	homes	i	dones.		

e)	Establir	 i	promoure	 l’ús	de	mesures	de	caràcter	pedagògic	 i	no	disciplinàries,	que	ajuden	a	resoldre	els	
possibles	conflictes	del	centre.	
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5. Normes	de	Convivència	del	Centre	

Les	normes	que	regulen	la	marxa	i	la	convivència		al	Centre	es	plantegen	des	d’àmbits	diferents:	normes	per	
a	 l’organització	 	 de	 la	 vida	diària	del	Centre,	 les	que	 regulen	 la	marxa	a	 les	 aules	 i	 les	que	 s’apliquen	als	
espais	compartits.	Depenent	del	seu	marc	d’aplicació	i	sempre	aplicant	la	normativa	vigent,	s’adapten	a	la	
realitat	del	nostre	Centre	i	tenen	en	compte	les	seues	peculiaritats.	

Especial	menció	 ha	 de	 tenir	 l’elaboració	 de	 les	 	 normes	 de	 	 l’aula.	 	 És	 una	 tasca	 importantíssima	que	 es	
realitza	des	del	marc	de	les	assemblees	de	classe/tutorias	cada	principi	de	curs.	S’arriba	al	seu	establiment	
d’una	manera	consensuada,	realista	(	han	de	ser	creïbles	i	aplicables	)	i	sempre	redactades	en	positiu	(	és	
millor	saber	què	pots	fer,	que	no	allò	que	et	prohibeixen	).	A	més	han	de	ser	realitzables,	 ja	que	seran	 la	
base	de	 la	 convivència	 al	 llarg	del	 curs,	 lògiques	 i	 per	 supost	no	entraran	en	 contradicció	en	 l	 normativa	
establerta.	Posteriorment	es	fa	una	posada	en	comú	al	Consell	de	Delegats	i	delegades	del	Centre.		Pensem	
que	 és	 una	 tasca	 fonamental	 ja	 que	 d’aquesta	manera	 és	més	 senzill	 que	 l’alumnat	 les	 faça	 seues	 i	 des	
d’aquesta	perspectiva	també	és	mes	senzill	demanar-los	el	compromís	i	un	grau	gran	de	responsabilitat	en	
la	seua	aplicació.					

5.1. Normes per a la vida al centre 

5.1.1. ACCÉS	AL	CENTRE:	

● Alumnes	 de	 Primària:	 Les	 entrades	 i	 les	 eixides	 es	 realitzaran	 per	 la	 porta	 principal	 i	 per	 la	 del	
corredor	de	Primària.	L’horari	serà: 

	 Matí	 Vesprada	

Entrada	al	aula	 9:30	 15:00	

Eixida	del	aula	 13.00	 16:30	

	

	

● Alumnes	de	 Secundària:	 Les	 entrades	 i	 les	 eixides	 es	 realitzaran	 per	 la	 porta	 principal.	 	 L’horari		
serà: 

	 Matí	 Vesprada	

Entrada	al	aula	 8:30	 15:30	

Eixida	del	aula	 13:40/14:30	 16:25	
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5.1.2. ASSISTÈNCIA:	

● L’alumne/a	romandrà	al	centre	fins	que		acabe	tot	el	seu	període	de	classes	diàries. 
● Si	 haguera	 d’eixir	 per	 una	 causa	 justificada,	 haurà	 de	 presentar	 al	 tutor/a	 una	 comunicació	 del	

pare/mare	o	tutor/a.	 
	
*Haurà		de	presentar	l’	autorització		1		dia	abans,	o	el	mateix	dia	abans	del	1er	pati.	

*Si	el	seu	tutor/a	no	es	trobara		al	col·legi,	ho	comunicarà	al/la	Cap	d’estudis.		

	

5.1.3. RETARDS:		

Les	portes	del	centre	romandran	obertes	per	a	 l’entrada	de	l’alumnat	de	Secundària	entre	las	8:20	y	 las	
08:30	hores;	i	entre	les	09:20	i	les	09:30	hores,	per	als	alumnes	de	Primària.	Durant	la	resta	de	la	jornada,	
només	es	podrà	accedir	al	recinte	escolar	per	la	porta	davantera,	la	del	carrer	Azahar,	que	s’acciona	des	d’	
administració.	

Els	i	les	alumnes		que	arriben	tard	(8:35	en	ESO	i	9:35	en	EP)	no	podran	entrar	a	l’aula	fins	la	finalització	de	
la	 primera	 hora	 lectiva,	 per	 a	 no	 interrompre	 el	 ritme	 dels	 demés,	 i	 esperaran	 a	 la	 biblioteca	 fins	 el	
començament	de	la	següent	classe,	sempre	baix	la	supervisió	d’una	persona	responsable.	

S’adjunta	Programa	D’absentisme	en	aquest	document.		

● Alumnes	de	Primària:	 

1) Retards	a	1a	hora	del	matí.	
● El	professor,	tancarà	la	porta	de	la	classe	a	les	9,35h	i	anotarà	també	els	retards. 
● Si	un/a	alumne	té	3	retards	en	1	setmana	o	5	retards	en	un	mes: 
	

1. s’informarà	els	pares	de	manera	oral	(TUTORS/ES).	
2. en	repetir-se	la	situació	(3	retards	més	en	una	setmana	o	5	en	un	mes),	els	tutors/es	

enviaran	un	escrit	als	pares	informant	de	la	freqüència	de	retards.	
3. al	primer	retard	produït	després	de	la	carta,	el	cas	es	posarà	en	mans	de	la	direcció.		

2) Retards	a	la	vesprada.		Mateixes	actuacions	que	al	matí.	
	

● Alumnes	de	Secundària:	 

1) Retards	a	1a	hora	del	matí.	
● El	professor/a,	tancarà	la	porta	de	la	classe	a	les	8,35h	i	anotarà		els	retards. 
● El	 professor/a	 registra	 els	 retards	 en	 la	 plataforma	 ITACA.	 El	 tutor	 fa	 revisió	 periòdica	 de	

aquest	registre.		Si	un/a	alumne	té	3	retards	en	1	setmana	o	5	retards	en	un	mes: 
1. s’informarà	els	pares	de	manera	oral/escrita	(TUTORS/ES).	
2. en	 repetir-se	 la	 situació	 (3	 retards	més	 en	 una	 setmana	 o	 5	 en	 un	mes),	 els	 tutors/es	

enviaran	un	escrit	als	pares	informant	de	la	freqüència	de	retards.	
3. al	primer	retard	produït	després	de	la	carta,	el	cas	es	posarà	en	mans	de	la	Direcció.		

2) Retards	entre	classes.	
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● Als	5	min	d’haver	començat	 la	classe	segons	 l’horari,	el	professor	 tanca	 la	porta	 i	anota	 	 tot	
aquell	que	arribe	després.	Ha	de	registrar-ho	en	Itaca. 

● L’alumne	amb	3	o	més	retards	en	una	setmana,	comptabilitzats	els	periòdicament,	tindrà	una	
xerrada	 amb	 el	 tutor	 que	 li	 explicarà	 la	 sanció.	 Aquesta	 sempre	 serà	 fer	 obligatòriament	
estudi.	 La	duració	d’aquest	estudi	 (un	pati,	en	 temps	de	complementària,	un	dia	 	o	diversos	
dies,	etc)	estarà	relacionada	amb	la	reincidència	dels	retards. 

3) 		Retards	a	la	vesprada.			Mateixes	actuacions	que	al	matí.	
	

5.2. Normes a l`aula 

Partim	de	la	realitat	que		l’aula	és	l’espai	bàsic	on	es	realitza	gran	part	de	l’activitat	formativa	de	l’alumnat	i	
per	això		ha	de	trobar-se	sempre	en	les	millors	condicions	materials	per	fer	el	treball	grat	i	efectiu.	

● Entre	 classe	 i	 classe:	 L’alumnat	 romandrà	dins	 l’aula,	 excepte	 si	 la	 classe	 següent	 s’imparteix	 en	una	
altra	aula.	El	fet	de	canviar	d’aula	entre	classe	i	classe	no	ha	de	suposar	cap	retard	significatiu. 

● En	cas	de	no	presentar-se	el	professor/a	de	l’assignatura,	l’alumnat	esperarà	a	l’interior	de	l’aula,	que	
acudeixca	un	professor/a	que	els	assenyalarà	el	que	cal	fer. 

	

5.2.1. NORMES	CONSENSUADES	A	LES	ASSEMBLEES	DE	CLASSE	DE	PRIMÀRIA	

Partim	del	principi	de	compromís	en	el	seu	compliment,	amb	la	qual	cosa	han	de	ser	normes	“complibles”.	
A	més	a	més	tindrem	cura	d’enunciar-les	en	positiu,	evitant	així	la	prohibició.		

Com	a	eina	que	regula		LA	CONVIVÈNCIA	del	grup,	es	tenen	en	compte	les	següents	consideracions:	

● Les	normes	s'elaboren	entre	tots	i	totes. 
● No	es	parteix	de	la	negació,	sinó	de	l'acció	positiva	que	ha	de	realitzar-se	per	a	poder	viure	en	grup. 
● Es	reparteixen	responsabilitats	entre	tots	els	membres	del	grup. 
● Els	límits	i	les	sancions,	les	posa	sempre	l'adult. 
● La	sanció	que	posem		sempre	estarà		relacionada	amb	l'acció	que	volem	eliminar. 
● L'actitud	de	l'adult	ha	de	ser	de	repulsa	cap	a	 l'acció,	no	una		repulsa	afectiva.	Ha	d'haver-hi	una	

relació	de	mutu	 respecte	 i	 afecte	entre	adult	 i	 l’alumne/a,	per	això	 la	 sanció	no	 s’ha	d’entendre	
com	a	un		càstic. 

● Enfortirem	l'autonomia	de	l’alumnat		intercanviant	opinions	i	els	seus	punts	de	vista. 
	

● 1r.	CICLE 

1. Parlem	baixet	sense	cridar.	
2. Respectem	i	escoltem	els	companys	i	companyes.	
3. Alcem	la	mà	per	a	parlar.	
4. Anem	caminant	per	la	classe.	
5. Tenim	cura	de	les		coses	de	la	classe	i	la	mantenim	ordenada.	
6. Als	temps	lliures	juguem	junts	i	tranquils.	
7. Compartim	les	coses	de	la	classe.	
8. Ens	ajudem.	

	
● 2n.	CICLE 
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1. Estar	preparats	al	comencament	de	totes	les	clases.	
2. Arreplegar	el	material	comú.	
3. Tindre	ordenat	el	teu	cassiller.	
4. Escoltem	i	respectem	els	companys	i	companyes.	
5. Apagarem	les	llums	quan	anem	als	patis.	
6. Respectarem	el	mobiliari	i	els	diferents	materials	
7. Contribuirem	a	mantenir	la	neteja	del	col·legi	
8. Anem	caminant	i	en	silenci	pel	col·legi	respectant	als	que	treballem	
9. Deixem	el	calaix	de	baix	la	taula	buit	
10. En	la	classe	parlem	baixet	i	no	anem	de	pressa.	
11. Les	jaquetes	i	les	motxilles	a	les	perxes.	
12. Respectem	a	tot	el	personal	del	centre		

	
	
	

● 3r.	CICLE 

1. Estar	preparats/des	per	al	començament	de	totes	les	classes.	
2. Respectar	els	horaris	i	ser	puntuals.	
3. Caminem	i	parlem	baixet		per	l’edifici	del	col·legi.	Correm	i	juguem	al	pati.	
4. Tenir	 cura	 de	 les	 instal·lacions	 del	 Centre	 així	 com	 del	material	 tant	 individual	 com	 col·lectiu.	

Especialment	si	ets	el	cap	de	taula.	
5. Mantindre		ordenat	el	teu	caseller.		
6. Respectem	i	escoltem		els	companys	i		treballadors/es	del	Centre	així	com	respectem	i	demanem	

el	torn	de	paraula.	
7. Portem	cura	amb	els	recursos	naturals	i	els	éssers	vius.	(	entre	altres	la	teua	planta)	
8. Pujar	i	baixar	la	teua	cadira.	
9. 	Repassar	tots	els	dies	a	casa.	

	

5.2.2. NORMES	A	LES	AULES	COMPARTIDES	

1. Hem	de	deixar	el	calaix	de	baix	la	taula	buit.	
2. Interrompre	el	menys	possible,	només	en	cas	urgent.	
3. Hem	de	deixar	passar	en	primer	lloc	als	que	ixen	de	la	classe.	
4. Les	 jaquetes	a	 les	perxes,	però	 les	que	són	primetes	poden	estar	a	 les	cadires.	La	motxilla	ha	de	

quedar-se	a	les	perxes	de	les	taules.	
5. El	material	del	grup-taula	l’ha	de	posar	l’encarregat/da	als	matins	i	arreplegar-lo	a	la	vesprada.	
6. Cadascú	ha	de	baixar	i	pujar	les	seues	cadires.						
	

	

5.2.3. NORMES	CONSENSUADES	A	LES	ASSEMBLEES	DE	CLASSE	DE	SECUNDÀRIA	

● 1r.	ESO 

1. Respectar	el	nostre	entorn.	
2. Respectar	les	persones.	
3. Respectar	el	torn	de	paraula	i	saber	escoltar.	
4. Complir	amb	les	nostres	obligacions.	
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5. Tenir	cura	del	material.	
6. Utilitzar	aparells	electrònics	només	fora	de	l’edifici.	

	

● 2n.	ESO 

1. Respectar	els	companys/es.	
2. Deixar	les	coses	si	el	company/a	ho	demana	i	ho	necessita.	
3. Respectar	i	utilitzar	bé	el	material	escolar	i	els	casellers.	
4. Respectar	el	torn	de	paraula.	
5. Negociar	i	dialogar	quan	toca.	
6. Saber	escoltar	a	qui	ens	està	parlant.	
7. Respectar	els	horaris	tant	el	professorat	com	l’alumnat.	
8. Al	temps	lliure	juguem	amb	tranquil·litat	i	amb	la	pilota,	sempre	fora	de	l’edifici.	
9. No	mastegar	xiclet	a	la	classe.	

	

● 3r.	ESO 

1. Respectar	l’alumnat	i	els	treballadors/es	del	Centre.	
2. Respectar	el	nostre	entorn:	anar	caminant	dins	l’edifici	i	utilitzar	les	papereres	per	a	llençar	allò	

que	calga.	
3. Respectar	el	torn	de	paraula,	saber	escoltar	i	dialogar	quan	toca	utilitzant	un	to	de	veu	adequat.	
4. Tenir	cura	del	material	i	la	classe	i	compartir	el	material	que	calga.	
5. Respectar	els	horaris.	
6. Jugar	a	la	pilota	sempre	fora	de	l’edifici.			
7. No	mastegar	xiclet	a	classe.	
8. Utilitzar	aparells	electrònics	només	fora	de	l’edifici.	

	

● 4t.	ESO 

9. Respectar	els	altres	(	companys/es,	professorat,	treballadors/es	...	)	
10. Tenir	cura	del	material		personal	i	del	Centre.	

	

5.3. Normes als esplais 

● Els	períodes	d’esplai	són	fonamentals	per	a	descansar	de	l’activitat	lectiva. 
● Els	i	les	alumnes	estaran	en	els	períodes	d’esplai	fora	de	l’aula. 
● En	els	períodes	llargs	d’esplai,	a	l’	ESO,	si	l’alumne/a	volguera	estudiar,	ho	podrà	fer	a	la	biblioteca. 
● Els	 períodes	 d’esplai	 tant	 de	 Secundària	 com	 de	 Primària	 coincideixen	 amb	 períodes	 lectius	 de	

Primària	o	de	Secundària	per	tant,	cal	caminar	pels	corredors	sense	dificultar	les	classes. 
● Els	alumnes	de	Secundària	hauran	d’eixir	i	entrar	sempre	per	la	porta	principal. 
● L’alumnat	d’ESO	quan	finalitzen	les	classes	del	matí	13:40	i	14:30	no	podrán	romandre	en	el	hall,	

hauran		d’eixir	al	pati.	

5.4. Comportament i Respecte al Medi Físic 

● Cal	 recordar	 que	 en	 totes	 les	 dependències	 del	 centre	 (aules,	 corredor,	 ludoteca	 patis	 etc...),	
l’alumne/a	mostrarà	respecte	per	les	persones,	pel	mobiliari	i	pels	diferents	materials.	Així	mateix,	
contribuirà	a	mantenir	la	neteja	del	centre.	 
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● Dins	del	recinte	del	centre	l’alumnat	no	pot	tenir	connectat	qualsevol	aparell	sonor	(telèfon	mòbil,	
rellotge...)	que	puga	destorbar	el	funcionament	normal	de	les	activitats.	 

	

Les	faltes	o	sancions	s’aplicaran	d’acord	amb	el	que	està	establert	en	el	Reglament	de	Règim	Intern	-	i	en	
la	normativa	dels	Drets	i	Deures	de	l’alumnat		
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6. Estratègies	de	Prevenció		

6.1. Registre	de	faltes:		

 

6.1.1. EP	

Registrem	a	traves	de	a	agenda	personal	de	l’alumne	

• No	lliura	els	treballs.	

• No	lliura	els	deures.	

• No	treballa	en	classe	

• No	porta	el	material	a	classe	

Registrem	a	traves	de	parts	d’incidències	aquestes	faltes:			

• Actes	 que	 alteren	 el	 normal	 desenvolupament	 de	 les	 activitats	 a	 les	 classes	 (interrupcions	
continuades,	premeditades,	etc..)	

• Actes	que	dificulten	o	impedixen	el	dret	i	el	deure	d’estudi	dels	companys/es	

• Actes	que	pugen	perjudicar	l’integritat	i	la	salut	dels	membres	de	la	comunitat	educativa.	

• La	negativa	del	compliment	a	les	mesures	correctores	davant	conductes	contraries	a	les	normes	de	
la	convivència.	

6.1.2. ESO	

A	traves	de	la	plataforma	ITACA	es	registren	el		següents		

 

Abandona	la	classe	sense	permís.	

Altera	o	modifica	las	informacions	dirigides	a	la	família.	

Agafa	materials	que	no	són	seus.	

Danya	el	material	o	mobiliari	del	centre.	

Distrau	als	companys/es.	

Falta	el	respecte	als	companys/es.	
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Falta	el	respecte	al	professor/a.	

Parla,	molesta	o	interromp.	

Incita	a	no	complir	les	normes.	

Introdueix	substàncies	perjudicials	per	a	la	salut.	

Maltracta	el	material	d’aula.	

Molesta	en	un	examen		

No	comunica	informació	del	centre	a	la	família	de	manera	intencionada.	

No	compleix	les	normes	del	centre.	

Es	nega	a	complir	les	mesures	correctores	propostes.	

Suplanta	la	personalitat	d’un	company/a.	

Utilitza	el	mòbil/aparells	electrònics	quan	no	correspon	o	sense	permís	del	docent.	

Utilitza	inadequadament	les	TICS	

	

No	lliura	els	treballs.	

No	lliura	els	deures.	

No	es	presenta	a	un	examen	

No	treballa	en	classe	

No	porta	el	material	a	classe	

	

Lliura	els	treballs	quan	correspon.	

Ha	fet	els	deures	

Ha	millorat	el	seu	rendiment.	

Ha	millorat	el	seu	treball.	

Reconeixement	positiu.	

S’esforça	i	participa.	

Treballa	en	classe	
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6.2. El	PAT	(Pla	d´acció	Tutorial)	

● De	Primària 

● De	Secundària 

El	 	 PAT	 és	 l’eina	 que	 regula	 i	 organitza	 de	 forma	 global	 l’aplicació	 de	 les	 estratègies	 que	 participen	més	
activament	 en	 la	 consecució	 d’un	 ambient	 adequat	 de	 Convivència.	 Es	 revisa	 la	 seua	 	 programació	 cada	
principi	de	curs	i	garanteix	el	desenvolupament	i	tractament	de	cada	aspecte	temporalitzant	al	llarg	de	cada		
curs	i	d’una	forma	coordinada	a	tot	el	Centre.			

Dins	del	PAT	i	des	de	el	curs	2016-17	es	treballa	amb	les	famílies	el	COMPROMÍS	FAMÍLIA	TUTOR/A	al	llarg	
del	primer	trimestre	en	les	dues	etapes.	

6.3. El	PAM	(Pla	d´Actuació	per	a	la	Millora)	

Des	de	el	 curs	2015-16	Aire	 Libre	desenvolupa	el	 seu	Pla	d’Actuació	per	a	 la	Millora	on	 figuren	diferents	
actuacions	enfocades	a	la	millora	de	la	convivència	dins	del	centre	com	per	exemple:	TEI,	hort,	Bricomanía,	
Keep	Calm,	diferents	programes	de	prevenció	d’altres	entitats	col·laboradores,	sociogrames...	

6.4. L´assamblea	de	classe	EP	i	Tutoria	en	ESO	

Un	element	fonamental	en	el	funcionament	del	nostre	Centre	és	l’		assemblea	de	classe,	concebuda	com	un	
espai	 de	 confiança	 i	 participació,	 on	 la	 inclusió	 s’aconsegueixca	 per	 la	 participació	 i	 la	 col·laboració	 de	
tots/es,	fomentant	el	reconeixement	de		la	capacitat	reflexiva,	emocional	i	intel·lectual	de	l’alumnat.			

6.4.1. Per	a	què	serveixem	

● Per	a	elaborar	normes. 

● Preparar	festes:	suggerir	idees,	proposar	activitats. 

● Parlar	de	l'organització	del	Centre: 

o aportar	idees 

o recomanacions 

o queixes 

● Resoldre	conflictes 

● Tractar	temes	específics	de	l'edat,	interessos,	inquietuds 

No	considerem	indispensable	donar	espontàniament	explicacions	que	podrien	resultar	prematures,	però	hi	
ha	establit	 com	a	 regla	absoluta	no	eludir	 la	pregunta	 i	 respondre	 sempre	amb	 la	veritat	exacta	 sobre	el	
punt	que	preocupa	al	xiquet/a.	

D'	una	altra	manera	es	corre	un	doble	perill:	
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● Destruir	la	confiança	del	xiquet	en	la	veracitat	dels	adults,	que	més	prompte	o	més	tard	es	donaran	
compte	que	els	han	mentit.	 

6.4.2. El	paper	d	l`adult	

● Moderador 

● Per	a	aclarir	dubtes. 

● Marcar	el	límit. 

6.4.3. Els	delegat/des	i	subdelegats/des	

Els		delegat/des		i	subdelegats/des		poden		donar	el		torn		de		paraula	i	prendre		nota		dels		acords	,	i	de	les	
coses	que	hagueren	de	tractar-se			a	l’assemblea	de	delegats/des.	

	

6.5. La	Realització	de	Sociogrames	

El	 sociograma	 l’entenem	com	a	eina	que	ens	permet	conèixer	el	 clima	de	grup,	 i	ens	permet	abordar	 les	
situacions	que	ens	 venen	 reflectides.	 Es	 realitza	 a	principi	 de	 curs	 des	del	Departament	d’Orientació	 i	 es	
treballa	conjuntament	entre	l’orientadora,	el	tutor/a	del	grup	i	el	propi	grup.			

6.6. La	Realització	de	Tutories	Individualitzades	

Es	realitzen	de	forma	estipulada	en	ESO	(1hora	setmanal),	i	sempre	que	cal	a	EP.	És	una	sessió	a	càrrec	del	
tutor/a	del	grup,	on	es	parla	de	manera	individual	amb		cada	alumne/a	sobre	aquells	àmbits	de	la	vida	del	
Centre	que	l’afecten,	tant	de	tipus	acadèmic	com	afectiu.	

6.7. L´Aplicació	del	Decret	sobre	Convivència	dels	Centres	docents	no	Universitaris		39/2008	

Tota		la	normativa	vigent	sobre	convivència	es	posa	en		coneixement	de	tots	els	membres	de	la	Comunitat	
Educativa.	En	el	cas	d’aquest	decret,	com	abans	amb	el	de	Drets	i	Deures	de	l’alumnat,	l’alumnat	del	Centre	
és	coneixedor	de	la	seua	existència	a	través	dels	tutors	i	dels	Delegats	i	Delegades		de	cada	grup,	que	com	a	
representants	seus	en	el	Consell	de	Delegats	del	Centre	són	informats	i	informen	de	tot	allò	que	es	tracta	a	
aquestes	reunions.	Un	dels	aspectes	treballats	és	la	lectura,	interpretació	i	adaptació	de	la	normativa	a	uns	
termes	“comprensibles”	per	a	tot	l’alumnat,	i	així	s’informa	a	les	aules.	

6.8. TEI.	Tutoria	entre	Iguals	

El	programa	de	tutors	entre	iguals	de	el	Col·legi	Aire	Libre	d’Alacant,	té	com	a	principals	objectius	millorar	la	
integració	escolar	 i	 	 treballar	per	un	cultura	de	 l’escola	 inclusiva	 i	 la	no	violència,	desenvolupant	relacions	
entre	iguals	més	satisfactòries.	
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6.9. Patis	Actius		

El	pati	és	un	dels	espais	destinats	al	 joc,	però	també	és	un	espai	educatiu	dins	de	 les	escoles	amb	moltes	
més	possibilitats	que	no	només	les	que	es	porten	a	terme	actualment.	

El	 pati	 suposa	 un	 recurs	 que	 afavoreix	 el	 desenvolupament	 del	 alumnat	 i	 pot	 fer	 una	 aportació	 ben	
interessant	al	desenrotllament	de	 les	competències	bàsiques,	com	són	el	desenvolupament	personal	amb	
repercussions	directes	 en	 l’autoestima,	 la	 gestió	 emocional,	 la	motivació	per	 la	 relació	 i	 l’entesa	 amb	els	
altres	alumnes,	la	millora	en	les	formes	d’organització,	cooperació	i	col·laboració,	la	convivència	respectant	
les	normes	i	els	hàbits	cívics,	la	participació	amb	responsabilitat	en	la	presa	de	decisions,	utilitzant	el	diàleg	
per	arribar	a	acords,	assumint	obligacions	i	responsabilitats.	
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7. Estratègies	d´Intervenció:	Procediments	Específics	D´Actuació.	

7.1. Actuacions	Davant	Alteracions	Lleugeres	de	la	Convivència:	Les	Sancions		

Un	 tret	 que	 caracteritza	 el	 concepte	 de	 convivència	 d’aquesta	 escola	 és	 que	 entenem	una	 educació	 que	
tendisca	 cap	 a	 la	 consecució	 de	 l’autonomia	 moral.	 Autonomia	 significa	 ser	 governat	 per	 un	 mateix	 i	
desenvolupar-la	significa	arribar	a	ser	capaç		de	pensar	críticament	per	un	mateix,	prenent	en	compte	molts	
punts	de	vista,	 tant	en	el	 terreny	moral	 com	 intel·lectual.	 L’autonomia	apareixerà	quan	el	 respecte	mutu	
siga	el	suficientment	fort	com	per	a	fer	que	l’individu	senta	el	desig	de	tractar	els	altres	com	a	ell	li	agradaria	
que	el	tractaren,	basar-se	en	la	coordinació	de	diferents	punts	de	vista,	tenint	en	compte	no	només	el	seu,	
sinó	també	el	dels	altres	a	qui	afecta	la	seua	conducta.	

L’essència	 de	 l’autonomia	 és	 que	 l’alumnat	 siga	 capaç	 de	 prendre	 decisions	 per	 si	 mateix,		
independentment	d’un	sistema	de	recompenses,	tenint	en	compte	el	punt	de	vista	dels	altres.	Però	no	hi	ha	
que	confondre	autonomia	amb	llibertat	total.	Si	és	possible	elegir,	haurà	de	ser	així,	però	sinó	l’alumnat	ha	
de	saber	que	volem	d’	ell...	però	la	realitat	ens	diu	que	en	la	vida	diària	és	impossible	evitar	les	sancions.		

Aquesta	escola	entén	que	una	vegada		treballades,	establides	i	definides		les	normes	de	funcionament	quan	
l’alumnat	no	compleix	la	norma,	ha	de	tenir	clar	que	aquest	fet	es	sancionarà.	Depenent	del	fet,	de	la	seua	
gravetat,	 de	 la	 reincidència,	 de	 la	 incidència	 que	 puga	 tindre	 en	 el	 grup	 gran	 o	 petit,	 i	 sempre	 després	
d’haver	 parlat	 amb	 l’alumnat	 implicat	 i	 intentant	 cercar	 solucions,	 manifestar	 el	 nostre	 disgust	 o	
desaprovació	i	posant-lo	en	el	lloc	de	l’altre	per	vore	com	se	sent,	hi	hauran	distintes	maneres	de	reparar	el	
fet,	encara	que	sempre	haurà	d’estar	relacionada	amb	allò	que	s’ha		incomplit.	

FALTES	 MESURES	CORRECTORES	 QUI	L’APLICA	

a)	Les	faltes	de	puntualitat	
injustificades.		
b)	Les	faltes	d’assistència	
injustificades.		
c)	 Els	 actes	 que	 alteren	 el	 normal	
desenrotllament	 de	 les	 activitats	
del	 centre	 educatiu,	 especialment	
els	 que	 alteren	 el	 normal	
desenrotllament	de	les	classes.	
	d)	Els	actes	d’indisciplina.	
	e)	Els	actes	d’incorrecció	o	
desconsideració,	les	injúries	i	
ofenses	contra	els	membres	de	la	
comunitat	educativa.	
	f)	El	furt	o	el	deteriorament	
intencionat	d’immobles,	materials,	
documentació	o	recursos	del	
centre.	
	g)	El	furt	o	el	deteriorament	
intencionat	dels	béns	o	materials	
dels	membres	de	la	comunitat	
educativa.		
h)	Les	accions	que	puguen	ser	

a)	Amonestació	verbal.	
	b)	Compareixença	immediata	davant	del	
cap	o	la	cap	d’estudis	o	el	director	o	
directora.	
	c)	Amonestació	per	escrit.	
	d)	Retirada	de	telèfons	mòbils,	aparells	de	
so	o	altres	aparells	electrònics	aliens	al	
procés	d’ensenyança-aprenentatge,	
utilitzats	de	manera	reiterada	durant	les	
activitats	que	es	realitzen	al	centre	
educatiu.	Es	retiraran	apagats	i	seran	
tornats	al	final	del	dia	lectiu.	En	cas	de	
reiteració,	es	comunicarà	a	les	famílies	la	
privació	de	portar	el	mòbil	al	centre	al	llarg	
d’un	mes.	
	e)	Privació	de	temps	de	recreació	per	un	
període	màxim	de	cinc	dies	lectius.		
f)		Realització	de	tasques	educadores	per	
l’alumne	o	l’alumna	en	horari	no	lectiu.	La	
realització	d’estes	tasques	no	es	podrà	
prolongar	per	un	període	superior	a	cinc	
dies	lectius.		
h)	Suspensió	del	dret	a	participar	en	les	

Equip	Directiu	
Tutor/a	
Professor/a-Mestre/a	
Coordinadora	Pati-
Menjador	
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perjudicials	per	a	la	integritat	i	la	
salut	dels	membres	de	la	comunitat	
educativa.		
i)	La	negativa	sistemàtica	a	portar	
el	material	necessari	per	al	
desenrotllament	del	procés	
d’ensenyança-aprenentatge.		
j)	La	negativa	a	traslladar	la	
informació	facilitada	als	pares,	
mares,	tutors	o	tutores	per	part	del	
centre	i	viceversa.	
	k)	L’alteració	o	manipulació	de	la	
documentació	facilitada	als	pares,	
mares,	tutors	o	tutores	per	part	del	
centre.	
	l)	La	suplantació	de	la	personalitat	
de	membres	de	la	comunitat	
escolar.		
m)	La	utilització	inadequada	de	les	
tecnologies	de	la	informació	i	
comunicació	durant	les	activitats	
que	es	realitzen	en	el	centre	
educatiu.	
	n)	L’ús	de	telèfons	mòbils,	aparells	
de	so	i	altres	aparells	electrònics	
aliens	al	procés	d’ensenyança-
aprenentatge	durant	les	activitats	
que	es	realitzen	en	el	centre	
educatiu.	
	o)	Els	actes	que	dificulten	o	
impedisquen	el	dret	i	el	deure	a	
l’estudi	dels	seus	companys	i	
companyes.	
	p)	La	incitació	o	estímul	a	cometre	
una	falta	contrària	a	les	normes	de	
convivència.	
	q)	La	negativa	al	compliment	de	les	
mesures	correctores	adoptades	
davant	de	conductes	contràries	a	
les	normes	de	convivència.	
	r)	L’ús	inadequat	de	les	
infraestructures	i	béns	o	equips	
materials	del	centre.	
s)	La	desobediència	en	el	
compliment	de	les	normes	de	
caràcter	propi	del	centre	i	que	
estiguen	incloses	en	el	nostre	
projecte	educatiu.	

activitats	extraescolars	o	complementàries	
que	tinga	programades	el	centre	durant	els	
quinze	dies	següents	a	la	imposició	de	la	
mesura	educativa	correctora.	
	i)	Suspensió	del	dret	d’assistència	a	
determinades	classes	per	un	període	no	
superior	a	cinc	dies	lectius.	Durant	la	
impartició	d’eixes	classes,	i	a	fi	d’evitar	la	
interrupció	del	procés	formatiu	de	
l’alumnat,	este	romandrà	en	el	centre	
educatiu	efectuant	els	treballs	acadèmics	
que	li	siguen	encomanats	per	part	del	
professorat	que	li	impartix	docència.	El	cap	
o	la	cap	d’estudis	del	centre	organitzarà	
l’atenció	a	l’	alumnat.	
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Per	a	l’aplicació	de	les	mesures	educatives	correctores,	no	serà	necessària	la	instrucció	prèvia	d’expedient	
disciplinari;	no	obstant	això,	per	a	 la	 imposició	de	 les	mesures	educatives	correctores	dels	apartats	h)	 i	 i)	
serà	preceptiu	el	tràmit	d’audiència	a	l’alumne	o	alumna,	o	als	pares,	mares,	tutors	o	tutores	en	cas	de	ser	
menors	d’edat,	en	un	termini	de	deu	dies	hàbils.		

Les	mesures	educatives	correctores	que	s’imposen	seran	immediatament	executives.	

Totes	 les	 mesures	 correctores	 previstes	 en	 l’article	 anterior	 hauran	 de	 ser	 comunicades	 formalment	 als	
pares,	mares,	tutors	o	tutores	dels	alumnes	menors	d’edat.	

● L’exclusió	temporal	o	permanent	del	grup.	Si	cal,	ha	de	ser	possible	donar-li	la	possibilitat	de	tornar	
al	grup	quan	pense	que	està	preparat	o	preparada	per	a	fer-ho.	L’important	és	que	siga	capaç	de	
prendre	una	decisió.	La	implicació	i	la	seua	responsabilitat	és	que	quan		decideixca	canviar	l’acció	
per	 la	 qual	 ha	 estat	 	 sancionat,	 podrà	 tornar	 al	 grup	 amb	 totes	 les	 conseqüències	 del	 seu	
comprimís. 

● Privar	el	xiquet/a	de	l’objecte	que	estiga	utilitzant	malament,	si	és	el	cas. 

● Restitució	material	d’	allò	que	haja	trencat… 

Sempre	recordem	que	les	sancions	les	posa	l’adult,	que	les	normes	venen	donades	o	per	la	legislació	vigent	
o	 són	 elaborades	 i	 consensuades	 entre	 tots/es.	Han	de	 ser	 clares	 i	 definides	 en	positiu,partint	 de	 l’acció	
positiva	que	s’ha	de	realitzar	per	a	poder	viure	en	grup.				

	

	

7.2. Actuacions	Davant	Alteracions	Greus	o	Molt	Greus	de	la	Convivència		

	

FALTES	 MESURES	 	

Es	consideren	conductes	
greument	perjudicials	per	a	la	
convivència	en	el	centre	les	
següents:	a)	Els	actes	greus	
d’indisciplina	i	les	injúries	o	
ofenses	contra	membres	de	la	
comunitat	educativa	que	
sobrepassen	la	incorrecció	o	la	
desconsideració	previstes	en	
l’article	35	del	present	decret.	b)	
L’agressió	física	o	moral,	les	
amenaces	i	coaccions	i	la	
discriminació	greu	a	qualsevol	
membre	de	la	comunitat	
educativa,	així	com	la	falta	de	
respecte	greu	a	la	integritat	i	
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dignitat	personal.	c)	Les	
vexacions	i	humiliacions	a	
qualsevol	membre	de	la	
comunitat	escolar,	
particularment	si	tenen	un	
component	sexista	o	xenòfob,	
així	com	les	que	es	realitzen	
contra	els	alumnes	més	
vulnerables	per	les	seues	
característiques	personals,	
socials	o	educatives.	d)	
L’assetjament	escolar.	e)	La	
suplantació	de	personalitat	en	
actes	de	la	vida	docent.	f)	La	
falsificació,	el	deteriorament	o	la	
sostracció	de	documentació	
acadèmica.	g	Els	danys	greus	
causats	en	els	locals,	materials	o	
documents	del	centre	o	en	els	
béns	dels	membres	de	la	
comunitat	educativa.	h)	Els	actes	
injustificats	que	pertorben	
greument	el	normal	
desenrotllament	de	les	activitats	
del	centre.	i)	Les	actuacions	que	
puguen	perjudicar	o	perjudiquen	
greument	la	salut	i	la	integritat	
personal	dels	membres	de	la	
comunitat	educativa.	j)	La	
introducció	en	el	centre	
d’objectes	perillosos	o	
substàncies	perjudicials	per	a	la	
salut	i	la	integritat	personal	dels	
membres	de	la	comunitat	
educativa.	k)	Les	conductes	
tipificades	com	a	contràries	a	les	
normes	de	convivència	del	
centre	educatiu	si	concorren	
circumstàncies	de	collectivitat	o	
publicitat	intencionada	per	
qualsevol	mitjà.	l)	La	incitació	o	
l’estímul	a	cometre	una	falta	que	
afecte	greument	la	convivència	
en	el	centre.	m)	La	negativa	
reiterada	al	compliment	de	les	
mesures	educatives	correctores	
adoptades	davant	de	conductes	
contràries	a	les	normes	de	
convivència.	n)	La	negativa	al	
compliment	de	les	mesures	
disciplinàries	adoptades	davant	
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de	les	faltes	que	afecten	
greument	la	convivència	en	el	
centre.	o)	L’accés	indegut	o	
sense	autorització	a	fitxers	i	
servidors	del	centre.	p)	Actes	
atemptatoris	respecte	al	projecte	
educatiu,	així	com	al	caràcter	
propi	del	centre.	

	

	

	

	

a.	 Comunicació	 de	 la	 situació:	 Es	 posarà	 en	 coneixement	 del	 professor-tutor/a	 i/o	 l’	 Equip	 Directiu	 la	
conducta	disruptiva	detectada.	

	

b.	Informació	a	la	família:	Es	posarà	en	coneixement	de	la	família	de	l’alumne	la	situació,	a	la	que	també	se	
l’informarà	 juntament	 amb	 l’alumne/a	 	 de	 la	mesura	 disciplinària	 que	 se	 l’imposarà,	 	 de	 tal	manera	 que	
aquest	percebisca	que	la		seua	família	i	l’escola	estan	d’acord.	

c.	 Pronòstic	 inicial:	 Si	 calguera	 s’iniciarà	 una	 recollida	 	 	 d’informació	 per	 a	 analitzar	 les	 causes	 de	 la	
conducta	 i	 intervindrà	 el	 Departament	 d’Orientació:	 Disfuncions	 en	 el	 procés	 d’E/A,	 situacions	 de	 tipus	
familiar,	socioambiental,	algun	tipus	de	dèficit	o	patologia	psíquica	...	

d.	Presa	de	decisions:	Decidir	el	tipus	de	mesura	correctiva	a	aplicar,	que	estarà	recollida	en	el	Reglament	
de	 Règim	 Intern,	 es	 comunicarà	 la	 situació	 a	 la	 Comissió	 de	 Convivència	 i	 es	 seguirà	 amb	 les	 actuacions	
posteriors	si	procedeix.	Si	calguera	es	comunicarà	la	situació	a	altres		organismes	i	serveis.	

	e.	Avaluació	del	comportament	disruptiu:	Es	realitzarà	una	avaluació	amb	l’objectiu	de	determinar	el	seu	
comportament	 	 i	 les	 causes	 que	 el	 provoquen,	 analitzant	 els	 aconteixements	 que	 el	 precedeixen	 i	 les	
conseqüències	 d’aquests	 comportaments	 i	 es	 programarà	 un	 pla	 d’actuació	 per	 a	 l’alumne	 per	 part	 de	
l’orientador	i	el	professor	tutor/a	de	l’alumne/a,	i	que	serà	presentat	als	demès	membres	del	claustre	i	de	la	
Comissió	de	Convivència.		

El	pla	d’actuació	haurà	d’incloure	els	aspectes	següents:	

	Actuació	amb	l’alumne	individualment	

Aquest	apartat	inclouran	els	objectius	de	conducta,	selecció	i	aplicació	de	tècniques	que	es	treballaran	amb	
l’alumne.	

Estarà	especificat	també	els	moments	en	que	es	treballarà	amb	l’alumne	individualment	i	en	grup,	així	com		
la	temporalització	que	es	considere	necessària	per	a	la	consecució	dels	objectius	i	les	persones	directament	
implicades	(Orientador/a,	professor	tutor/a,	altres	docents).	
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	En	relació	amb	el	centre	(professors	i	alumnes).	

Mesures	adoptades	en	relació	amb	el	comportament	disruptiu:	l’organització	i	dinàmica	de	la	classe	i/o	del	
centre,	 la	interacció	professor-alumne,	la	ubicació	espacial	en	l’aula,	 l’acceptació	o	rebuig	de	l’alumne	per	
part	dels	seus	companys,	el	desenvolupament	del	currículum.	

Prendre	decisions	consensuades	de	tots	els	membres	del	Claustre	sobre	les	mesures	a	seguir	en	cas	de	que	
es	done	una	conducta	disruptiva	en	un	moment	determinat.	

	En	relació	amb	l’àmbit	familiar	

Con	 la	 fi	 de	mantenir	una	 línia	d’actuació	 comú	 i	 augmentar	d’aquesta	manera	 l’	 eficàcia	de	 l’actuació	
s’establirà	una	sèrie	de	reunions	amb	la	família	de	l’alumne,	en	les	que	se’ls	explicarà	en	què	consisteix	
l’actuació	programada,	se’ls	donarà	orientacions	d’actuació	i	s’anirà	avaluant	l’eficàcia	de	l’actuació.	

	En	relació	amb	altres	àmbits	

Establiment	de	reunions	d’informació	i	coordinació	amb	altres	organismes	(	Serveis	sanitaris	i/o	socials	)	
que	tinguen	relació	amb	l’alumne,	si	calguera.	

7.3. Gradació	de	les	mesures	educatives	correctores	i	de	les	mesures	educatives	disciplinàries		

1.	 Els	 incompliments	 de	 les	 normes	 de	 convivència	 hauran	 de	 ser	 valorats	 considerant	 la	 situació	 de	
l’alumne	o	de	l’alumna.	Per	a	això,	els	òrgans	responsables	de	la	instrucció	de	l’expedient	o	d’imposició	de	
mesures	educatives	correctores	o	disciplinàries,	hauran	de	tindre	en	compte	les	circumstàncies	personals,	
familiars	o	socials,	i	l’edat	de	l’alumne	o	de	l’alumna,	per	a	la	qual	cosa	podran	sol·licitar	tots	els	informes	
que	consideren	pertinents	per	a	acreditar	la	dita	situació	o	circumstància.		

2.	A	l’efecte	de	gradació	de	les	mesures	educatives	correctores	i	de	les	mesures	educatives	disciplinàries,	es	
tindran	en	compte	les	següents	circumstàncies	atenuants:		

ATENUANTS	

a)	El	reconeixement	espontani	de	la	conducta	incorrecta.	

b)	La	no-comissió	amb	anterioritat	d’accions	contràries	a	les	normes	de	convivència.		

c)	La	petició	d’excuses	en	els	casos	d’injúries,	ofenses	i	alteració	del	desenrotllament	de	les	activitats	del	
centre.		

d)	L’oferiment	d’actuacions	compensadores	del	dany	causat.		

e)	La	falta	d’intencionalitat.		

f)	El	caràcter	ocasional	de	l’acte	en	la	conducta	i	el	comportament	habitual.		

g)	La	provocació	suficient.		
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3.	A	este	efecte,	es	tindran	en	compte	les	següents	circumstàncies	agreujants:		

AGREUJANTS	

a)	La	premeditació.	

b)	La	reiteració.		

c)	 Qualsevol	 conducta	 discriminatòria	 per	 raó	 de	 naixement,	 raça,	 sexe,	 cultura,	 llengua,	 capacitat	
econòmica,	nivell	social,	conviccions	polítiques,	morals	o	religioses,	per	discapacitats	físiques,	sensorials	o	
psíquiques,	o	qualsevol	altra	condició	o	circumstància	personal	o	social.		

d)	Quan	la	sostracció,	agressió,	injúria	o	ofensa	es	realitze	contra	qui	es	trobe	en	situació	d’inferior	edat,	
minusvalidesa,	recent	incorporació	al	centre	o	situació	d’indefensió.	

	f)	La	publicitat,	incloent-hi	la	realitzada	a	través	de	les	tecnologies	de	la	informació	i	la	comunicació.		

g)	La	realització	en	grup	o	amb	intenció	d’emparar-se	en	l’anonimat.	

	

7.4. Alumnat	amb	alteracions	greus	de	conducta	

Les	 alteracions	 greus	 de	 conducta	 fan	 referència	 a	 un	 patró	 de	 comportament	 persistent,	 repetitiu	 i	
inadequat	a	l’edat	del	menor.	D’acord	amb	la	Classificació	Internacional	de	Malalties	CIM-10,	publicada	per	
l’OMS,	 estes	 alteracions	 greus	 de	 conducta	 solen	 enquadrar-se	 com	 a	 comportament	 antisocial,	
comportaments	 oposicionistes	 desafiadors,	 trastorn	 d’ansietat,	 trastorn	 de	 dèficit	 d’atenció	 amb	
hiperactivitat	 o	 impulsivitat,	 trastorn	 dissocial	 en	 preadolescents	 i	 adolescents,	 trastorn	 explosiu	
intermitent,	 alteracions	 del	 son,	 conductes	 de	 risc	 per	 consum	 de	 substàncies	 tòxiques	 o	 alcohol,	 o	
alteracions	de	la	conducta	alimentària,	entre	d’altres.		

ALUMNAT	AMB	ALTERACIONS	GREUS	DE	CONDUCTA	

1.	Procediment	d’intervenció	específic	:	
1.	Detectar	 i	comunicar.	Davant	d’un	 incident	greu	provocat	per	un	alumne	que	presenta	una	alteració	
greu	 de	 la	 conducta,	 si	 és	 possible,	 i	 sempre	 que	 no	 estiguem	 a	 càrrec	 d’uns	 altres	 alumnes,	 serà	
acompanyat	a	la	zona	de	despatxos	i	s’informarà	del	cas	el	director,	el	cap	d’estudis	o	el	cap	de	personal	
dels	 servicis	psicopedagògics	escolars,	el	departament	d’orientació,	el	gabinet	municipal	autoritzat	o	el	
personal	 que	 tinga	 atribuïdes	 les	 funcions	 d’assessorament	 en	 el	 centre.	 Sempre	 que	 siga	 possible,	
l’alumne	quedarà	sota	la	supervisió	d’un	adult.		
	
	
Intervenció	 d’urgència.	 Si	 la	 situació	 de	 crisi	 continua,	 es	 cridarà	 en	 primer	 lloc	 la	 família	 perquè	
acudisquen	al	 centre;	 si	no	 s’obté	 resposta	de	 la	 família,	 i	 en	els	 supòsits	de	perill	 greu	 i	 imminent,	 es	
telefonarà	al	112	per	a	sol·licitar	ajuda.		
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3.	Mesures	d’intervenció	específiques.		
a)	 Comunicació	 de	 la	 intervenció	 a	 la	 família.	 La	 direcció	 del	 centre,	 o	 la	 persona	 en	 qui	 es	 delegue,	
comunicarà	la	realització	o	la	revisió	de	l’avaluació	sociopsicopedagògica	de	l’alumne.	
	
b)	 Arreplega	 i	 anàlisi	 d’informació.	 L’equip	 directiu,	 junt	 amb	 el	 tutor	 o	 tutora	 de	 l’alumne,	 l’equip	 de	
professors	 i	 el	 personal	 dels	 servicis	 psicopedagògics	 escolars,	 el	 departament	 d’orientació,	 el	 gabinet	
municipal	 autoritzat	 o	 el	 personal	 que	 tinga	 atribuïdes	 les	 funcions	 d’assessorament	 en	 el	 centre,	
recopilarà	informació	sobre	la	intensitat,	duració,	freqüència	i	context	en	què	apareixen	estes	conductes	
en	l’alumne.	
	
c)	Avaluació	psicopedagògica.	Es	realitzarà	o	revisarà	l’avaluació	sociopsicopedagògica,	en	la	qual	haurà	
de	constar	la	planificació	de	la	intervenció,	l’organització	dels	suports	i	les	coordinacions	externes	
necessàries.		
d)	Sol·licitud	de	mesures	de	suport.	La	direcció	del	centre	podrà	sol·licitar	mesures	de	suport	i	
col·laboració	externes	al	centre,	entre	d’altres,	amb	els	servicis	socials	municipals,	el	servicis	especialitzat	
d’atenció	a	la	família	i	la	infància	(SEAFI),	la	unitat	de	prevenció	comunitàries	(UPC),	la	unitat	de	
conductes	addictives	(UCA),	els	centres	de	salut,	la	unitat	de	salut	mental	infantil	i	juvenil	(USMIJ),	
centres	hospitalaris,	associacions	especialitzades.	
e)	Recursos	complementaris.	La	direcció	del	centre	podrà,	a	més,	sol·licitar	recursos	extraordinaris	en	la	
convocatòria	anual	de	recursos	personals	complementaris	d’Educació	Especial	regulats	en	l’Orde	de	16	
de	juliol	de	2001	per	a	Educació	Infantil	i	Primària,	i	en	l’Orde	del	14	de	març	de	2005	per	a	Educació	
Secundària.		
f)	Mesures	educatives	correctores	i	disciplinàries.	La	direcció	del	centre,	una	vegada	analitzada	la	situació	
i	valorat	el	pla	d’intervenció	proposat	per	a	l’alumne,	aplicarà	les	mesures	correctores	i	disciplinàries	que	
estime	convenients	i	respectarà	la	regulació	del	Decret	39/2008,	de	4	d’abril.	
	
	

	

	

7.5. Actuacions	Davant	Situacions	de	Possible	Intimidació	i	Acoso	entre	L´Alumnat	“bulling”		

 

7.5.1. Actuacions	Inmediates	de	”	Caràcter	Urgent”	

Actuació	1:	CONEIXEMENT	DE	LA	SITUACIÓ.	COMUNICACIÓ	INICIAL.	

•	Qualsevol	membre	de	la	comunitat	educativa	que	tingui	coneixement	exprés	d'una	situació	d'intimidació	
o	 assetjament	 sobre	 algun	 /	 a	 alumne	 /	 a	 o	 consideri	 l'existència	 d'indicis	 raonables,	 ho	 posarà	 en	
coneixement	d'un	professor	/	a,	del	tutor	/	a	de	l'alumne	/	a	,	de	l'Orientador	/	a	o	l'Equip	Directiu,	segons	
el	cas,	i	membre	de	la	comunitat	educativa	que	tingui	coneixement	i	la	situació.	

•	 Aquest	 primer	 nivell	 d'actuació	 correspon,	 per	 tant,	 a	 tots	 i	 cada	 un	 dels	 membres	 de	 la	 comunitat	
educativa.		

Actuació	2:	POSADA	EN	CONEIXEMENT	DE	L'EQUIP	DIRECTIU.		
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•	 El	 receptor	 de	 la	 informació,	 d'acord	 amb	 el	 seu	 nivell	 de	 responsabilitat	 i	 funcions	 sobre	 l'alumne,	
traslladarà	aquesta	informació	a	l'Equip	Directiu,	en	cas	que	no	ho	hagi	fet	segons	l'apartat	anterior.	

•	L'equip	directiu,	amb	 l'assessorament	de	 l'Orientador	 i	del	 tutor,	 completarà	 la	 informació	utilitzant	els	
mitjans	 i	 actuacions	 adequades-indicadors	 d'intimidació	 i	 assetjament	 entre	 l'alumnat,	 tot	 això	 de	 forma	
estrictament	confidencial.		

•	La	urgència	d'aquesta	actuació	no	exclou	la	possibilitat	d'adoptar	mesures	de	caràcter	dissuasiu,	en	espais	
i	temps,	en	relació	amb	la	situació	plantejada.		

Actuació	3:	VALORACIÓ	INICIAL.	MESURES.		

•	 L'equip	 directiu,	 amb	 l'assessorament	 de	 l'Orientador	 i	 el	 tutor,	 efectuarà	 una	 primera	 valoració,	 amb	
caràcter	 urgent,	 sobre	 l'existència,	 o	 no,	 d'un	 cas	 d’		
intimidació	i	assetjament	cap	a	un	alumne,	així	com	l'	 	 inici	de	les	actuacions	que	corresponguin	segons	la	
valoració	realitzada.	

•	En	tot	cas,	es	confirmi	o	no,	la	situació	serà	comunicada	a	la	família.	

	•	 Totes	 les	 actuacions	 realitzades	 fins	 al	moment	 quedaran	 recollides	 en	 un	 informe	 escrit	 dipositat	 en	
Direcció	d'Estudis.	

7.5.2. Actuacions	Posteriors	en	cas	que	es	confirme	l`existència	de	comportaments	d`intimidació	i	
Assetjament	

Seran	coordinades	per	l'Equip	Directiu,	amb	el	suport	de	l'Orientador	del	centre	i	el	tutor	de	l'alumne.	Les	
diferents	actuacions	poden	adoptar	un	caràcter	simultani.	
	

Actuació	4:	ADOPCIÓ	DE	MESURES	DE	CARÀCTER	URGENT.	

Prèvia	valoració	i	dirigides	a	evitar	la	continuïtat	de	la	situació,	entre	elles:	

● Mesures	immediates	de	suport	directe	a	l'alumne	afectat	(víctima	de	l'assetjament	/	intimidació). 

● Revisió	urgent	de	la	utilització	d'espais	i	temps	del	centre	(mecanismes	de	control). 

● Aplicació	del	RRI,	si	s'estima	convenient,	tenint	en	compte	la	possible	repercussió	sobre	la	víctima. 

● Segons	 el	 cas,	 posada	 en	 coneixement	 i	 denúncia	 de	 la	 situació	 en	 les	 instàncies	 corresponents.	
 

Actuació	5:	POSADA	EN	CONEIXEMENT.	COMUNICACIÓ	A: 

● Les	famílies	dels	alumnes	implicats	(víctima	i	agressors). 

● La	Comissió	de	Convivència	del	centre. 

● Equip	de	professors	de	l'alumne,	professors	relacionats	i	altre	personal,	si	s'estima	convenient. 

● L'inspector	del	centre. 
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● Altres	instàncies	externes	al	centre	(socials,	sanitàries,	judicials,	...) 

Actuació	6:	OBERTURA	D'EXPEDIENT	

Participen	l'equip	directiu,	l'Orientador	i	el	professor-tutor.	La	documentació	quedarà	dipositada	a	la	
Direcció	d'Estudis	i	el	Departament	d'Orientació. 
	

Per	facilitar	el	pronòstic	inicial	proposem:	

	RECOLLIDA	D'INFORMACIÓ	DE	DIFERENTS	FONTS:	

● Documentació	existent	sobre	els	afectats. 

● Observació	sistemàtica	dels	indicadors	assenyalats:	en	espais	comuns	del	centre,	a	classe,	en	
activitats	complementàries	i	extraescolars. 

● Entrevistes	i	qüestionaris:	alumnes	afectats	(víctima	i	agressors,	inclou	possibilitat	d'aplicació	de	
proves	sociomètriques	o	altres),	família	de	la	víctima	i	agressors,	professorat	relacionat	amb	el	cas	i	
amb	altres	alumnes	i	persones,	si	s'estima	convenient,	per	ser	observadors	directes	o	perquè	la	
seva	rellevància	en	el	centre	permet	la	possibilitat	de	dur	a	terme	actuacions	de	suport	a	la	víctima	
i	de	mediació	en	el	cas. 

● 	Mitjans	per	efectuar	denúncies	i	reclamacions:	telèfon,	e-mail	ajuda	(PREVI),	Web	del	centre	o	
bústia	de	reclamacions. 

	

	

	
COORDINACIÓ	 AMB	 INSTITUCIONS	 I	 ORGANISMES	 EXTERNS	 (sanitaris,	 socials,	 judicials)	 que	 puguin	
aportar	informació	sobre	el	cas.	

EMISSIÓ	DE	PRONÒSTIC	INICIAL	I	LÍNIES	BÀSIQUES	D'ACTUACIÓ	(avaluació	de	necessitats	i	recursos).	

● Reunió	 de	 l'equip	 de	 professors	 del	 grup	 de	 l'alumne	 i	 d'altres	 professors	 afectats	 amb	 la	
participació	del	Cap	d'Estudis	i	l'Orientador,	per	analitzar	la	informació	obtinguda,	la	possibilitat	
de	demanar	una	altra	nova	i	aportar	idees	sobre	les	línies	bàsiques	d'actuació. 

● Establiment	 d'un	 pronòstic	 inicial	 i	 de	 les	 línies	 bàsiques	 d'actuació	 que	 determinaran	 el	 pla	
d'actuació. 

● Avaluació	de	necessitats	i	recursos:	dels	alumnes,	d'espais	i	temps	de	risc,	de	possibles	mesures	i	
la	seva	adequació	a	la	situació,	de	recursos	humans	i	materials	disponibles	i	del	repartiment	de	
responsabilitats. 

	
	
Actuació	7:	PLA	D'ACTUACIÓ.	
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ACTUACIONS	AMB	ELS	ALUMNES	

● Les	actuacions	amb	la	víctima	aniran	dirigides	al	suport	i	protecció,	mitjançant	els	programes	i	
estratègies	específics	d'atenció	i	suport	social. 

● Les	actuacions	amb	els	agressors	es	regiran	pel	RRI,	prèvia	adopció	de	mesures	urgents	si	fos	
necessari.	A	més	es	posaran	en	funcionament	els	programes	i	estratègies	específics	de	
modificació	de	conducta	i	ajuda	personal. 

● 	Les	actuacions	amb	els	companys	directes	dels	afectats	estaran	dirigides	a	la	sensibilització,	el	
suport	entre	companys	i	la	no	tolerància	amb	l'assetjament	i	la	intimidació. 

En	els	tres	casos	es	derivarà	a	serveis	externs	si	s'estima	oportú.	

ACTUACIONS	AMB	LES	FAMÍLIES	

● Orientació	 sobre	 indicadors	 de	 prevenció,	 detecció	 i	 intervenció	 en	 possibles	 situacions	
conflictives.	Pautes	d'actuació. 

● Formació	en	el	suport	a	les	víctimes	i	no	tolerància	amb	l'assetjament	i	la	intimidació. 

● 	Informació	sobre	possibles	suports	externs. 

● Seguiment	del	cas	i	coordinació	d'actuacions	entre	família	i	centre. 

	
	
ACTUACIONS	AMB	ELS	PROFESSORS	

● Orientació	en	prevenció,	detecció	i	intervenció.	Pautes	d'actuació. 

● Formació	en	el	suport	a	les	víctimes	i	no	tolerància	amb	l'assetjament	i	la	intimidació. 

 

Actuació	8:	SEGUIMENT	DEL	PLA	D'ACTUACIÓ 

Es	mantindran	les	reunions	individuals	que	s'estimin	necessàries	amb	els	alumnes	afectats,	així	com	amb	
les	seves	famílies,	valorant	les	mesures	adoptades	i	les	modificacions	oportunes.	

Es	considerarà	la	possibilitat	d'aplicar	qüestionaris	de	recollida	d'informació.	

La	 Comissió	 de	 Convivència	 serà	 informada,	 podent	 ser	 requerida	 la	 seva	 intervenció	 directa	 en	 les	
diferents	actuacions.	

La	inspectora	del	centre	serà	informada,	en	tot	moment,	per	la	directora,	quedant	constància	escrita	de	
totes	les	actuacions	desenvolupades.	

La	transmissió	d’informació	sobre	les	actuacions	desenvolupades,	en	cas	de	trasllat	d’algun	o	algun	dels	
alumnes	afectats,	estarà	subjecta	a	les	normes	d’obligatòria	confidencialitat	i	de	suport	a	la	normalització	
de	l’escolaritat	dels	alumnes. 	
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8. Planes	de	Mejora.	

A	continuación	se	definen	las	siguientes	acciones	como	planes	de	Mejora	del	siguiente	plan:	

8.1. Avaluacio del Pla de Convivencia. 

L’avaluació	del	Pla	de	Convivència	ha	de	realitzar-se	al	llarg	de	tota	l’aplicació	del	pla:	

● Immediatament	després	de	la	realització	de	cada	activitat. 
● De	forma	més	general	una	vegada	al	trimestre	a	través	de	la	Comissió	de	Convivència. 
● De	forma	global,	a	l’acabament	el	curs	escolar,	en	la	memòria	final	de	curso	on	es	recolliran: 

	

o Nivell	de	consecució	dels	objectius	proposats. 

o Activitats	realitzades. 

o Grau	de	participació	dels	components	de	la	comunitat	educativa. 

o Conclusions. 

o Propostes	de	millora	per	al	següent	curs	escolar. 

	

L’avaluació	ha	de	ser	crítica	i	constructiva	sobre	els	seus	objectius	i	activitats	per	a	aconseguir	que	cada	curs	
escolar	puguem	millorar.	

Per	 tal	 d’analitzar	 el	 Pla	 de	 Convivència	 del	 centre,	 utilitzarem	 el	 qüestionari	 realitzat	 per	 Conselleria	 al	
acabament	de	cada	curs	escolar	per	tal	d’avaluar:	

I.	AVALUACIÓ	DE	LES	ACCIONS	D'IGUALTAT	I	CONVIVÈNCIA.	PRESÈNCIA	EN	EL	PLA	EDUCATIU.	

II.	AVALUACIÓ	DE	LES	INTERVENCIONS		

III.	AVALUACIÓ	DE	LES	INTERVENCIONS	DE	LES	UAI		

IV.	PROPOSTES	DE	MILLORA	

V.	CONSULTA	SOBRE	L'ASSETJAMENT	ESCOLAR	

http://www.ceice.gva.es/documents/162793785/163278742/Esborrany+q%C3%BCestionari+avaluaci%C3%
B3%20plans+de+conviv%C3%A8ncia+2016-17/9c42517c-6c17-42f5-bf26-c8fd7c7a4243	

	

8.2. Formación en la Materia de Convivencia. 

Se detalla a continuación el plan de Formación del centro: 
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9. Estrategias	de	difusión.	

Se	establece	la	publicación	y	promoción	del		presente	plan	a	través	de	los	siguientes	canales:	

● Envío	del	mismo	a	través	de	correo	electrónico	al	profesorado	y	pedres 

● Publicación	del	plan	en	la	Web	del	centro 

● Comunicación	a	los	alumnos	a	través	de	... 
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10. Colaboración	con	entidades	del	entorno	.	

Se	establece	la	publicación	del		presente	plan	a	través	de	los	siguientes	canales:	

	

 

	


