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INTRODUCCIÓ: 
 
El Decret 121/2010, de 10 de desembre pel qual s’estableixen els drets i deures de               
l’alumnat i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb             
fons públics de les Illes Balears (BOIB núm.187, de 23 de desembre), estableix a l’article               
28 que cada centre educatiu ha de disposar d’un pla de convivència.  
 
L’objecte d’aquest pla és el de desplegar tot un seguit d’estratègies, pautes, protocols,             
hàbits, pràctiques, procediments i mètodes adreçats a la comunitat educativa amb           
l’objectiu, d’una banda, de fomentar el clima òptim de convivència que requereix el nostre              
centre i de l’altra, la de facilitar la prevenció de conductes contràries a aquesta, així com la                 
resolució de situacions conflictives. Una atmosfera de convivència positiva és el millor            
embolcall perquè un centre educatiu funcioni com a tal. És condició indispensable per a la               
pràctica docent i perquè els alumnes aprenguin, se socialitzin i convisquin de manera             
positiva i plena. La cordialitat, el respecte, l’amabilitat, l’empatia, la cortesia, la tolerància,             
l’ajut mutu, el diàleg, l’agraïment, la comprensió, el reconeixement, la valoració,           
l’educació, la pau... són les virtuts que han d’estar sempre present al nostre centre: entre               
els docents, els no docents, amb els alumnes i les seves famílies i entre aquests. Cal                
cuidar-les al màxim, cultivar-les i posar-les en pràctica en tot moment. Volem i treballarem              
per un centre sa i que aporti seguretat i confiança a les persones que l’integren.               
Treballarem perquè en el nostre centre sigui sostenible quant a convivència, es respiri             
estima, sentiment de vincle, interès mutu i el benestar emocional de tots i totes. 
 
 
A. CARACTERÍSTIQUES I ENTORN DEL CENTRE EDUCATIU. ASPECTES QUE 
PODEN INFLUIR EN LA SEVA CONVIVÈNCIA: 
 
A.1. Descripció de les característiques del centre.  
 
El CEIP Mestre Guillemet és un centre públic ubicat a la població de Santa Eugènia. El                
centre acull a tot aquell alumnat, empadronat o no empadronat al poble (en aquest cas,               
sols en el període ordinari de matrícula), que sol·licita plaça. 
El nostre centre es defineix com a centre inclusiu, obert al món, al seu entorn i a les                  
persones, acollidor, proper, humà i amb vocació d’atendre a tot tipus d’alumnat i de              
satisfer les seves necessitats de formació, de creixement personal i de promoure’n els             
millors valors. Ens emmarcam, en aquest sentit, en un model d’escola oberta i             
democràtica que promou la participació de tota la comunitat educativa, incloent-hi els seus             
alumnes, en el procés de presa de decisions que afecten al centre. 
  
Són objectius del nostre centre treballar pels drets de tots els/les nostres alumnes             
oferint-los una educació de qualitat que els permeti integrar-se amb èxit a la nostra              
societat. També, ho són els de treballar amb les famílies oferint les pautes educatives              
necessàries per potenciar l’autonomia i l’aprenentatge del nostre alumnat, creant entorns           
acollidors i moments de debat i reflexió que els permetin desenvolupar aquest objectiu.  
 
Així, les característiques principals de Santa Eugènia que ajuden a descriure el context de              
la zona d'intervenció d'aquest projecte, són les següents:  
 
- El nostre terme municipal es troba a la comarca del Pla. Es tracta d’un terme municipal                 
de petita extensió. Compta amb una població de 1.636 habitants (respecte del cens 2017)              
i la densitat de població és més bé baixa: 80,79 h/km. 
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- Comptam amb un entorn ric en estímuls tant paisatgístics, com patrimonials, històrics,             
etnogràfics i de persones disposades a transferir-nos els seus coneixements i habilitats. 
- Comptam amb un entorn urbà i rural fàcilment accessible i apte per ser estudiat, viscut i                 
assimilat. 
- El nostre alumnat prové majoritàriment del nucli poblacional de Santa Eugènia i dels tres               
llogarets dins el terme: Ses Alqueries, Ses Olleries i Ses Coves, a més de cases               
disseminades fora del nucli poblacional. També, comptam amb algun alumnat provinent           
de municipis veinats com ara Sencelles, Algaida i Santa Maria. Tot aquest alumnat arriba              
a l'escola a peu, amb bicicleta o en vehicle propi. 
- A excepció d’un percentatge reduït de famílies, la resta no presenta problemes             
socioeconòmics significatius i per regla general, la majoria de les famílies col·labora i es              
relaciona positivament amb l’escola. 
 
 
A.2. Diagnòstic actual de la convivència al centre. 
 
En general, comptam amb un clima de convivència positiu. Però cal estar vigilants i no               
caure en l’autocomplaença pensant que ho tenim tot resolt. Encara que el nostre centre              
es caracteritza per no tenir problemes de convivència freqüents i/o greus, és important             
que sempre existeixi un treball de prevenció/provenció perquè situacions conflictives no           
s'hi instal·lin. Així i tot, existeixen, molt esporàdicament i de forma molt minoritària,             
algunes conductes que poden alterar la convivència en el centre i que cal abordar              
adequadament.  
 
La manca de control emocional en algunes situacions; la dificultat per expressar les             
emocions i/o projectar-les convenientment; la dificultat per saber posar-se en el lloc dels             
altres i la baixa tolerància a la frustració poden sorgir en algun moment en alguns/es               
alumnes. Per això, és important aquest treball de prevenció i de resposta envers aquestes              
actituds. 
 
No podem pensar idílicament en una absència total de conflictes. Els conflictes sempre hi              
seran i els considerarem ineludibles atès que són consubstancials a les comunitats            
humanes i perquè sorgeixen de les relacions que en elles es creen. Del que es tracta és                 
de minimitzar l’aparició d’aquests conflictes creant les condicions necessàries i si           
apareixen, fer que l’escola disposi dels mecanismes adients per donar-los la resposta            
adequada. Pugem un graó més: els conflictes i de la seva experiència si els saben               
resoldre bé, poden fer de palanca per enfortir i transformar la comunitat; esdevenir una              
oportunitat per aprendre a construir un altre tipus de relacions així com per a preparar-nos               
per la vida i estrènyer encara més els vincles entre els seus integrants. 
 
Tot i així, en general, el nostre alumnat no presenta problemes greus i destaca el bon                
clima de convivència i de cohesió grupal dels diferents grups d’alumnes. 
 
 
A.3. Respostes que el centre dóna a aquestes situacions. Implicació del           
professorat, implicació de l’alumnat i de les famílies. 
 
Davant dels conflictes que puguin sorgir, es donen diferents respostes atenent a les             
circumstàncies en què es produeixen.  
 
Quan es donen a l’aula intervé el mestre que en aquell moment es troba amb els alumnes                 
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aturant la situació conflictiva i dialogant amb els alumnes implicats; ajuda als infants a              
reflexionar davant el que ha succeït i a cercar amb ells estratègies per solucionar-ho. Si el                
comportament ho requereix i si el/la tutor/a ho considera convenient i si la situació és               
reiterada, tendrà les conseqüències ajustades al cas, sempre des del principi de la justícia              
restaurativa fent que s’assumeixin responsabilitats, es fomenti la participació en la           
ressolució dels conflictes i es repari el mal provocat amb l’objectiu que l’infractor es              
reintegri dins la seva comunitat, evitant l’estigmatització d’aquest i la seva reincidència.            
De tot aquest procés s’informarà als pares a través del canal més adequat             
(presencialment, a través d’una tutoria, telefònicament o mitjançant l’agenda). 
 
Quan els tutor/a esgota tots els recursos o necessita la col·laboració d'un/a altre/a             
mestre/a, intervé el cap d’estudis. En el cas que el conflicte perduri en el temps i                
s’incompleixi greument el ROF, s’informarà a la comissió de convivència. Si el conflicte té              
lloc a l’hora de l’esbarjo el resolen els/les mestres que estan de guàrdia utilitzant el mateix                
procediment citat anteriorment i sempre informant al tutor/a de l’infant.  
 
Quan el fet es considera greu o molt greu, sempre s’informarà als pares.  
 
En totes les situacions el procediment a emprar és: 
 
- Aturar la situació conflictiva.  
- Passat el temps prudencial perquè la intensitat de les emocions baixi, s’escolten les              
parts afectades i s’afavoreix que s’escoltin entre elles i es desperti l’empatia.  
- Analitzar i reflexionar sobre el desencadenant del conflicte.  
- Reflexionar sobre si la solució triada és la més adequada i si es podia solucionar d’una                 
altra manera evitant situacions agressives.  
- Assumpció de responsabilitats i restauració del mal provocat. 
- Tota sanció si és el cas, aniran acompanyats, d’un enfocament educatiu perquè les parts               
quedin en pau; guanyin, s’enriqueixin, aprenguin, creixin i es reintegrin a la comunitat,             
satisfent les seves necessitats. 
- La mediació, ja sigui a través d’adults o entre iguals, potser també una eina a la que                  
recórrer que faciliti la resolució dels conflictes. 
- El conflicte s’ha d’abordar amb immediatesa i afrontar-lo amb la mínima dilació de              
temps.  
 
Quan un alumne ha mostrat un problema de conducta, aquest pot ser un model de               
preguntes restauratives: 
 
 

● Què ha passat 
● Què pensaves quan ho vares     

fer? 
● A qui ha afectat l’incident? 
● Com creus que els ha afectat? 
● Què penses ara del que ha      

passat? 
● Què podries fer per millorar la      

situació 

- Estimulen la participació 
- Promouen la participació 

 
 
 

- No interrogatori 
- No es jutja 
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Els mestres són una peça clau a l’hora de crear el clima necessari de convivència. El/la                
mestre/a és el far, la referència moral i de justícia per als nostres alumnes. Tot el que fa i                   
diu, la manera com s’adreça a l’alumnat i a les famílies, té una incidència cabdal i un                 
efecte exempleritzant. El/la mestre/a transmet seguretat i confiança als alumnes i fa que             
aquests se sentin bé amb ell/ella perquè és capaç de fer sorgir el millor d’ells mateixos.                
Cal assumir plenament aquest rol i ser conscients de l’impacte que causa entre tota la               
comunitat educativa. 

 

 
 
A.4. Relació amb les famílies, serveis i recursos de l'entorn de la comunitat. 
 
Sistemàticament els tutors mantenen entrevistes amb els/les pares/mares els dies          
reservats a tutoria dins el seu horari personal de 14:00 a 15:00 h, essent flexibles en                
aquells casos en què els pares no poden acudir en aquest horari o en casos d’urgència. A                 
més a més, l’equip directiu manté reunions periòdiques amb l’APIMA i convocatòries            
trimestrals amb el consell escolar del centre.  
Amb els serveis socials del poble existeix una coordinació a través del cap d'estudis i de                
l'orientadora de la nostra escola de caràcter trimestral. En cas de ser necessari es fan               
reunions específiques i d'urgència. 
Amb l'IES Santa Maria i l'escoleta del poble tenim establert al PAT un protocol de traspàs                
d'informació. 
Amb l'Ajuntament existeix comunicació setmanal pel tema de manteniment i necessitats           
del centre. 
Amb la comissió de delegats es recull tota aquella informació que sigui d’interès per a la                
convivència del centre. 
Amb el policia tutor s’estableix una coordinació estreta quan es donen situacions            
significatives relacionades amb el nostre alumnat, fora de l’escola i a l’entorn municipal. 
 
B. NOMENCLATURA A L’ÀMBIT DE LA CONVIVÈNCIA. 
 

● JUSTÍCIA RESTAURATIVA que es basa en: 
- L’assumpció de responsabilitat de qui altera la convivència 
- La participació de les parts implicades 
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- El paper actiu que té la comunitat 
- La consideració de la infracció com a una oportunitat per enfortir les relacions i per               

satisfer les necessitats de qui ha provocat el mal i de qui l’ha rebut. 
- El principi restauratiu comporta creure que les decisions estan ben preses i els             

conflictes més bé resolts si s’hi impliquen les persones involucrades en els            
processos de presa de decisió i de resolució de conflictes. La participació de les              
persones fa que millori la seva responsabilitat , que les relacions siguin més             
positives i que hi hagi menys reincidència de les conductes negatives, ja que             
cobreixen les necessitat de les diferents parts i es visualitzen escenaris futurs. 

 
● PROVENCIÓ que significa: 
- la promoció de condicions que creïn un clima adequat i afavoreixin unes relacions              

cooperatives que disminueixen el risc que els conflictes siguin irreversibles.          
Significarà intervenir en el conflicte quan es troba en els primers estadis , sense              
esperar que arribi a la fase de crisis i de no retorn. 

 
● MEDIACIÓ entesa com a: 
- eina dins el procés de resolució de conflictes i per a aquells casos en els que les                  

parts hagin esgotat ja les possibilitats de resoldre’ls per ells mateixos. En aquests             
casos hi entra en joc la persona o persones que els ajuden a reconstruir un procés                
just, restablint la comunicació i creant l’espai i clima adequats perquè puguin            
afrontar-lo i resoldre’l. 

 
● PROSOCIAL O PROSILENT: 
- Terme que significa reunir les habilitats i la capacitat d’ajut als altres, d’empatia, de              

solidaritat i sensibilitat davant els que sofreixin. 
 

●  ASSERTIVITAT: 
- Capacitat personal d'expressar els sentiments, les emocions o els pensaments          

propis de manera lliure i amb seguretat, sense negar els drets dels altres i sense               
que els altres vegin en aquestes expressions conductes agressives o          
manipuladores. 

 
C. OBJECTIUS. 
 
a. Potenciar la tolerància, el respecte, la no violència, l’acceptació de la diversitat, la 
solidaritat, la igualtat i el rebuig de qualsevol forma de discriminació.  
b. Aconseguir la integració efectiva de tot l’alumnat. 
c. Promoure la implicació de les famílies.  
d. Impulsar les relacions positives entre tots els membres de la comunitat educativa.  
e. Prevenir/provenir els conflictes. Adquirir habilitats per a la prevenció.  
f. En cas de conflictes, gestionar-los de forma positiva. Resoldre’ls pacíficament i 
promoure pràctiques restauratives. 
g. Abans del càstigs, promoure l’ús dels reforços positius i del diàleg.  
h. Conèixer i valorar positivament els valors i les normes de convivència, així com 
aprendre a actuar d’acord amb elles.  
i) Aconseguir que els alumnes aprenguin a resoldre els conflictes per a ells mateixos fent 
que aquesta resolució sigui un èxit present i un aprenentatge per altres situacions que els 
portarà la vida quotidiana. 
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D. RECURSOS AMB QUE COMPTAREM PER A L’ASSOLIMENT D’UNA PLENA 
CONVIVÈNCIA 
 
a. Potenciar la relació entre companys de classe mitjançant sessions de tutoria. Per acord              
de centre, es duran a terme sessions de tutoria setmanal durant les quals els/les tutors/es               
i l’equip docent organitzaran dinàmiques de cohesió i tallers d’habilitats socials. 
 
b. En el marc d’un centre que fa una aposta decidida per l’aprenentatge cooperatiu, totes               
les dinàmiques de cohesió emmarcades dins l’àmbit de cohesió de grup són un eix clau               
per afavorir un bon clima de convivència i un antídot vàlid envers la conflictivitat. 
 
c. Respectar totes les normes emmarcades dins el Reglament d’Organització i           
Funcionament i les actualitzacions derivades d’aquest. Les normes han de recollir els            
diferents àmbits d’actuació per afavorir la convivència. Les famílies podran tenir accés al             
ROF a través de la pàgina web. 
 
d. La comissió de delegats és un altre recurs que serveix per optimitzar la resposta de                
l’alumnat en relació a la convivència al centre. Aquest òrgan de participació és fonamental              
per dinamitzar la convivència al centre i per donar poder al nostre alumnat. 
 
e. La comissió de convivència ha de funcionar com a òrgan col·legiat de coordinació i               
planificació de tota l’activitat del centre en matèria de convivència. Planifica, actua i avalua              
durant tot el curs. No només ha d’actuar en els casos d'indisciplina. La composen: el               
director, el cap d’estudis, un mestra/a, l’orientador/a del centre i un pare/mare. 
 
f. Donar la importància que té la vigilància efectiva del temps d’esplai al pati observant,               
intervenint i informant d’aquelles conductes contràries a la convivència en aquest àmbit            
d’espai i de temps. 
 
g. Les jornades obertes a mares i pares (tallers, activitats, festes,..) possibiliten una major              
participació de les famílies, una millor implicació en l’aprenentatge dels seus fills i un              
augment en la col·laboració amb el centre educatiu.  
 
h. El centre potenciarà la formació del professorat en relació a l'àmbit de convivència, ja               
sigui a través de la difusió de cursos o seminaris relacionats amb aquesta temàtica, o bé                
mitjançant propostes més concretes planificades per la pròpia comissió de formació del            
centre.  
 
i) A banda dels delegats, el/la tutor/a nomenarà un nombre determinats d’alumnes            
vigilants de la convivència/mediadors als que recorrerà per acollir als alumnes nous,            
l’informin de qualsevol alteració de la convivència, vetllin pels alumnes solitaris i puguin             
intervenir en els casos de conflicte o problemes de convivència. Es donarà la possibilitat              
que aquests alumnes rebin formació per poder desen desenvolupar aquesta funció a            
través de de l’orgnanisme CONVIVEXIT (a voluntarietat i apartir del 2n cicle de primària). 
 
 
 
E. ACCIONS PREVISTES PER A LA CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS PROPOSATS.  
 
OBJECTIU: PREVEURE/PROVEURE ELS CONFLICTES 
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E.1 Detecció de conflictes (tutor/a + altres aportacions) 
 
- Entrevista inicial amb cada família. 
- Valoració inicial de cada situació familiar. 
- Revisió dels expedients escolars (fotocòpies d'informes,registres d’incidències,...) i dels          
informes de traspàs d’Escoleta (recollida: cap d’estudis). Actualització de les dades           
personals. 
- Observació de les relacions a l’aula i durant el temps de pati i altres situacions no                 
dirigides. Registre si és necessari. 
- Sociograma específic per a cada edat. El sociograma ens radiografia tota la xarxa de               
relació de l’alumnat. Ens detecta a l’alumnat prosocial (aquell que té habilitats i recursos              
de solidaritat, d’empatia, d’ajut als altres i que en un moment donat ens poden ajudar a                
resoldre conflictes). 
- Observació del període d’adaptació. Informe d’adaptació, si es considera necessari, pels            
alumnes de 3 anys. 
- Observació de l’adaptació dels alumnes nous (tutor/a+especialistes). 

    
E.2. Accions dirigides a la prevenció/provenció de conflictes 
 
E.2.1. Entre els docents: 
 
- Reunions a l’inici del curs tutor/a i l'EOE. 
- Traspàs d’informació entre tutors/es d’un curs a l’altre (PAT). 
- Traspàs d’informació de mestres especialistes al/a la tutor/a, especialment davant fets            
significatius (reunions de cicle i d’avaluació) 
- Establiment de fites individuals per aconseguir al llarg del curs. 
- Contractes conductuals en els casos en què sigui necessari. 
- Tècniques d’autocontrol, relaxació... 

    
E.2.2. D'aula: 
 
- Pla d'acollida d'alumnat nou. 
- Observació constant de les relacions a l’aula, pati,... Registre si es considera necessari. 
- Establiment d’un clima agradable, participatiu i de confiança a l’aula, atenent tant a              
l’espai (distribució, decoració,...) com a les relacions entre alumnes i el/la mestre/a. 
- Participació de l’alumnat en l’organització de l’aula. 
- Treball global de les emocions, de les habilitats socials, del coneixement mutu i de               
l’autoestima en sessions específiques i de forma continuada al llarg del curs, en funció de               
cada grup. 
- Jocs d’acolliment i coneixença dels nins. 
- Disposar de tècniques i generar moments de relaxament, la tranquil·litat i el silenci 
- Torns rotatoris d’encarregats. 
- Planificació de les sessions i previsió de les condicions de feina. 
- Realització d’activitats de dinàmica de grup. 
- Ubicació dels alumnes dins l’aula perquè es pugui treballar tant en grups com              
individualment. 
- Treballar els conflictes a l’aula.     
- Ensenyar jocs i estratègies per jugar, sobretot quan aquells no són dirigits.   
- Combinar el compliment de les normes amb autonomia personal i capacitat de presa de               
decisions.     
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- Dissenyar activitats que treballin les habilitats socials i l’autocontrol 
- Treballar l’autoestima dels alumnes i l’empatia. 
- Fomentar el treball cooperatiu. 
- Dedicar un temps setmanal, com a mínim, per a la conversa a l’aula (tutoria). 
- Implicació de tots els mestres que participen a l’aula en la prevenció de conflictes i en el                  
diàleg d’aula. 
- Coneixement dels drets i deures de l’alumne. 
Incloure pràctiques i metodologies destinades a afavorir les relacions de cooperació i            
solidaritat. 
- Utilització de l’agenda escolar de forma positiva, oferint vies per resoldre els conflictes i               
informant les famílies també dels aspectes de millora. 
- Programar activitats perquè alumnes de diferents edats es prestin suport mutu i es              
transfereixin coneixement i habilitats. 
- Treballar el continguts de contes i dilemes morals. 
- Pel que fa a la igualtat entres sexes, utilitzar un llenguatge inclusiu; evitar rols o                
estereotips discriminatoris en el grup i detectar i actuar davant situacions de menyspreu,             
ridiculització, comentaris ofensius i ironies per raó de gènere. 
- Habilitar tutories amb alumnes. 
- Elecció de delegats/des i alumnes vigilants de la convivència/mediadors. 
 
E.2.3. D'àmbit escolar: 
 
- Pla d'acollida per les famílies que matriculen per primera vegada els seus/seves fills/es.              
Presentació prèvia de l’escola, mestra, aula,... 
- Celebració de festes en què hi participi tota l’escola. 
- Realització d’activitats que possibilitin la integració i la implicació de les famílies en la               
vida de l’escola. 
- Realització d’activitats d’intercanvi entre alumnes de diferents edats: tallers,   
tutoritzacions, sortides, padrins lectors, menjador, ...     
- Atendre les demandes i necessitats dels nins en tot moment (aula, espais, pati,...),              
resolent els conflictes de forma immediata i amb la implicació de tot el professorat. 
- Fer del menjador escolar un espai educatiu, amb normes comunes a les de l’escola i                
amb una organització adequada, amb reunions amb els coordinadors de menjador i amb             
registre d’incidències. 
- Promoure el civisme i la cortesia com una eina per fer-nos la vida més agradable i fàcil                  
entre tots i totes. 
- Consensuar pautes d’actuacions entre els mestres (línia de centre). 
- Reunions de delegats/des. Definir les funcions dels delegats/des. 

    
E.2.4. Amb les famílies: 
- Entrevista inicial amb cada família. 
- Reunió col·lectiva amb les famílies (informació de l’organització, documents,          
funcionament del centre, objectius i canvis del curs, equip docent, normes de convivència,             
fites grupals,......). 
- Full informatiu de presentació del centre, organització i funcionament del centre. 
- Pla d’acollida (alumnat nouvingut). 
- Implicació de les famílies en la dinàmica de l’escola: participació en tallers, protagonista              
de la setmana,...  
 
E.2.5. Amb l’entorn sociocomunitari:  
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- Utilitzar els recursos del municipi per millorar l’acollida dels nous alumnes i les seves               
famílies. (Escola d’estiu, extraescolars, cursos de català…) 
- Participar en esdeveniments culturals i/o socials organitzats per altres entitats del            
municipi.   
  
 
F. GESTIÓ POSITIVA DELS CONFLICTES. 
 
La gestió positiva dels conflictes suposa: 
 
- Crear  i enfortir els grups en un entorn d’estima, autoestima i confiança. 
- Afavorir la comunicació efectiva que ens ensenyi a dialogar i a escoltar-nos de forma               
activa i empàtica. 
- Aprendre a arribar a decisions consensuades, de forma igualitària, participativa i no             
sexista. 
- Treballar per a la cooperació que ens ensenyin a afrontar els conflictes entre totes les                
parts, utilitzant la força de tots i totes en l’objectiu comú. 
- Utilitzar el diàleg de forma habitual a l’aula, aconseguir un clima distès i de comunicació                
real, i no només quan hi ha conflictes.  
- Habituar els/les nins/es a parlar dels propis sentiments i emocions i a posar-se en el lloc                 
de l’altre. Identificar i gestionar emocions i parlar. 
- Aportar seguretat al nin, evitant sentiments de culpa.  
- Implicar les famílies en la resolució dels conflictes a l’escola, donant-los a conèixer les 
estratègies, mecanismes i documents específics que empram al centre.  
- Fer veure als nins que hi ha vàries formes de reaccionar davant una situació injusta o 
d’enuig: plantejar alternatives; ajudar a analitzar les conseqüències i arribar a acords. 
- Ensenyar també a solucionar problemes. 
- Establir fites individuals, grupals i d’escola.  
- Elaborar contractes conductuals quan sigui necessari. (Veure Anex) 
- Treballar les habilitats socials i emocionals de forma transversal.  
- Ensenyar estratègies per a la relaxació.  
- Prestar atenció als/ a les nins/es quan ho reclamen, incloent els moments de pati i                
activitats lúdiques,...  
- Intervenir de forma immediata en els conflictes.  
- Evitar sempre situacions de manca de respecte i comentaris desagradables cap als/a les              
nins/es, tan en privat com en públic, i exigir-los que ells ho facin igual. Tenir en compte els                  
seus sentiments i integritat personal. 
- Respectar les opinions dels/de les alumnes i estimular la seva confiança.  
- Valorar i reconèixer a cada nin/a de l’aula.  
- Escoltar totes les parts abans d’actuar, evitant prejudicis i discriminacions.  
- No perdre mai el control davant un conflicte. En lloc d’amenaçar, fer que sigui el/la nin/a                 
qui anticipi les conseqüències dels seus actes.  
- Treballar la interiorització de les normes, més que la imposició. Cal que ajudem als/les               
propis/es nins/es els/les perquè puguin decidir en part, quines han de ser les normes que               
han de regir la convivència a l’aula i a l’escola.  
- Coordinar les actuacions dels/de les mestres i del personal d’altres àmbits escolars             
(menjador, escola matinera...) davant un conflicte.  
- Planificar bé les activitats docents i el temps d’oci.  
 
G. PROCEDIMENTS ESPECÍFICS D’ACTUACIÓ PER PREVENIR CASOS DE        
VIOLÈNCIA I D’ASSETJAMENT ESCOLAR I INCORPORACIÓ DE MESURES        
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ORGANITZATIVES.  
 

MARC GENERAL D'ACTUACIÓ 
 
 
 

1. CONVIVÈNCIA DEMOCRÀTICA 
 
 

 
2. PROCESSOS ENSENYANÇA-APRENENTATGE 

 
 
 

3. MESURES ORGANITZATIVES 
 

 
 

4. COL·LABORACIÓ FAMILIAR 
 

 
 

5. ENTORN SOCIOCOMUNITARI 
 
 
1. CONVIVÈNCIA DEMOCRÀTICA ALS CENTRES ESCOLARS  
 
OBJECTIU:  
 
Desenvolupar en els centres valors de participació reals que permetin evitar desequilibris            
de poder i gestionar positivament els conflictes que es puguin generar. 
 
 
PROCEDIMENTS:  
 
- PEC compartit i divulgat entre tota la comunitat educativa. 
- Revisió participativa del ROF. 
- Desenvolupament del PAT. 
- Normativa d’aula consensuada i assumida entre l’alumnat, professorat i famílies.  
- Funcionament operatiu de la Comissió de Delegats. 
- Funció assessora de la Comissió de Convivència. 
- Funció mediadora de la Comissió de Convivència. 
- Funcionament del Consell Escolar: presa de decisions mitjançant un diàleg igualitari i de              
consens.  
- Anàlisi i reflexió del clima de convivència al centre.  
- Mesures per a la sensibilització en la importància de l'aprenentatge de la convivència.  
 
 
 
2. PROCESSOS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE 
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OBJECTIUS: Cercar un estil educatiu que tengui en compte la complexitat les relacions             
entre els continguts, l'alumnat i el professorat. 
 
PROCÉS D'ENSENYAMENT: 
 
- Organització i gestió de l'aula que permeti l'aprenentatge, la interacció i el             
desenvolupament personal.  
- Rol del docent: l'empatia i el diàleg com a eina d'apropament a l'alumnat. El respecte                
mutu alumne/educador. Reconeixement i enteniment del principi d'autoritat de l'educador.  
- Educador versus instructor: funcions educatives i no només instructives.  
- Creació del grup: cohesió i participació. 
- Metodologia didàctica: cooperativa, activa...  
- Estils d'ensenyament: ajustats a la diversitat.  
 
CONEIXEMENT DE L'ALUMNAT: 
 
- Desenvolupament psicoevolutiu de l'alumnat. 
- Tenir en compte l’heterogeneïtat del grup (interessos, capacitats, minories). 
- Atenció a la diversitat (desdoblaments, treball cooperatiu, adaptacions curriculars, etc...)  
- Adaptació de les intervencions educatives a les característiques personals de l'alumnat.  
- Desenvolupar una educació emocional. 
- Valorar la persona no només pels seus coneixements acadèmics. 
 
REVISIONS CURRICULARS: 
 
- Continguts conceptuals útils i funcionals.  
- Continguts procedimentals.  
- Continguts actitudinals.  
- Fer explícit el currículum ocult.  
- Utilització de materials no excloents (no sexistes, no discriminatoris). 
- Avaluació formativa que orienti i reajusti el procés ensenyament-aprenentatge  
- Potenciar capacitats de tot l'alumnat des del currículum inclusiu.  
- Aprenentatge cooperatiu.  
- Procés d’innovació permanent.  
- Ús de les TIC.  
 
HABILITATS DE COMUNICACIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES: 
 
- Desenvolupament de les habilitats socials (assertiva, empatia, etc...)  
- Gestió positiva dels conflictes.  
- Atribució dels conflictes a causes modificables.  
- Recerca de solucions alternatives.  
- Aprendre a trobar solucions.  
- Desenvolupar processos de negociació.  
- Utilitzar l'estratègia de la mediació.  
 
 
 
 
3. MESURES ORGANITZATIVES 
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OBJECTIUS: Treballar per a la prevenció de problemes de convivència als centres. 
 
- Horaris amb criteris pedagògics.  
- Assignació de tutories i grups-classe amb criteris de responsabilitat i eficàcia.  
- Considerar els patis, menjador, passadissos com a espais educatius.  
- Elaborar protocols d'actuació per fer front als problemes de convivència.  
- Redistribució espacial per afavorir relacions heterogènies: treball per equips, parelles, 
gran grup... 
 
 
4. COL·LABORACIÓ FAMILIAR 
 
OBJECTIU: Fomentar la participació, implicació i col·laboracio de la família en la vida             
escolar i la seva responsabilitat en la presa de decisions educatives conjuntes que afectin              
els fills. 
 
El centre educatiu necessita establir una bona relació amb les famílies. Cal informar-les             
adequadament; comptar amb la seva col·laboració i aportacions; aconseguir que se sentin            
plenament identificades amb l’escola; valorar i reconèixer la seva participació… 
 
Els mestres, i en particular els tutors, necessiten a les famílies com a aliats naturals. Cal                
que mestres i famílies anem en la mateixa direcció i estretament coordinats. Per això, és               
necessari que la comunicació amb aquestes, sigui continuada, positiva i enriquidora.  
 
Cal que establim la comunicació mitjançant el canal adequat en cada moment i sempre              
atenent al principi del sentit comú. Mai abordarem un tema conflictiu des de la              
improvització ni en el moment o l’espai inadequat. Per contra, optarem per triar el moment               
adient, la privacitat de l’espai i el clima necessari de serenor i amb els millors arguments.                
Del que es tracta és el d’aconseguir la confiança de les famílies i la seva complicitat. I                 
perquè això sigui possible és un tasca que l’hem d’anar guanyant dia a dia.  
 
- Participació activa en la comissió de convivència.  
- Col·laboració en les activitats del centre, d'aula i de tutoria.  
- Mantenir una política informativa amb les famílies clara i suficient. 
- Col·laboració en els processos de resolució de conflictes.  
- Coneixement de les necessitats educatives dels fills: límits, capacitat de diàleg, nivell             
d'exigència, responsabilitat, afecte, acceptació.  
- Implicació en el suport a a les tasques escolars.  
- Intercanvi d'informació amb l'equip educatiu dels fills.  
- Foment de l'autonomia personal dins l'àmbit familiar.  
- Participar en les activitats de sensibilització per al foment de la convivència.  
- Realitzar activitats de formació conjunta família -escola. 
 
 
 5. ENTORN SOCIOCOMUNITARI 
 
OBJECTIU: obrir canals de participació i intervenció de l'àmbit sociocomunitari en el            
desenvolupament de l'activitat escolar que fomenti una convivència en positiu. 
 
- Mesures de coordinació i cooperació amb altres entitats i institucions.  
- Crear comunitats d'aprenentatge en un procés global d'educació compartida per a tota la              
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comunitat. 
- Gestionar ajudes per a l'escolarització d'alumnat amb desavantatges socials i culturals.  
- Fomentar reforços educatius i socials a l'alumnat amb dificultats des de diverses entitats              
no tan sols educatives.  
- Intervenir en problemàtiques familiars que suposin un obstacle en el procés educatiu en              
coordinació amb les institucions competents. 
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ANNEX 1:  
 
PROTOCOL DE PREVENCIÓ, DETECCIÓ I INTERVENCIÓ DE       
L’ASSETJAMENT ESCOLAR  
 

 
 

 
De cara a prevenir i actuar en casos d’assetjament escolar, és essencial veure’l com una               
situació que afecta tot el grup en què, normalment, es produeix el cercle d’assetjament: 
Què és assetjament escolar? 

  
– Hi ha un alumne o alumna que pateix a causa de les conductes d’un o més companys.                  
Aquestes accions solen ser conegudes per la resta de la classe.   
– Hi ha alumnes que, directament o indirecta, agredeixen.  
– Hi ha alumnes que, tot i no participar-hi directament, aproven i animen aquestes              
accions. 
– Hi sol haver, també, alumnes que, tot i veure el que passa, decideixen no intervenir ja                 
que no s’hi senten implicats.  
– És probable que hi hagi també alumnes que, tot i tenir consciència que el maltractament                
no està bé, no fan res perquè pensen que si actuen això pot tenir conseqüències               
negatives per a ells. 
– En el cas que apareguin alumnes que defensen, l’assetjament no se sol donar o s’atura. 
 
Per tant, a les situacions d’assetjament habitualment s’hi troba un grup d’alumnes que, per              
acció o per omissió, molesta o permet que es molesti un company. Cal considerar que es                
tracta d’un cas d’assetjament escolar quan es donen totes les circumstàncies següents: – 
Conductes d’agressió física, verbal o relacional cap a un o diversos alumnes. 
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–  Manteniment en el temps.  
– Desequilibri de poder: l’alumne o alumna es troba en situació d’evident inferioritat             
respecte d’un grup d’alumnes. 
–  Intenció d’humiliar o d’agredir l’alumne o alumna que se sent victimitzat. 
 
L’assetjament escolar, quan es dóna, té conseqüències molt negatives per a tots els             
alumnes però, sobretot, per als que el pateixen. 
 

 
 
 

 
  

I. PAUTES DE PREVENCIÓ 
 

Pel que fa a la prevenció de l’assetjament escolar, hi ha alguns aspectes que s’han de                
tenir en compte: 

 
1. Disposar d’un pla de convivència  

 
1.1.  Constitució d’una comissió de convivència 
 
1.2. Cal fer una tasca específica de sensibilització respecte de l’assetjament escolar, de             
les seves conseqüències i de les eines per identificar, notificar i aturar les conductes de               
discriminació o abús per tal que tots els membres de la comunitat educativa tenguin clar               
que el maltractament no és acceptable i que, comunicar-lo, és una acció justa. 

 
1.3. És essencial aconseguir una bona cohesió als grups i al centre per tal que hi hagi                 
bones relacions i evitar que hi hagi alumnes que es trobin aïllats dins el grup i, per tant,                  
puguin ser víctimes potencials d’assetjament.  
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1.4. El professorat ha de ser un exemple i no ha de mostrar mai indiferència envers els                 
comentaris despectius, de burla, o els senyals incipients d’assetjament o violència. D’altra            
banda, les manifestacions explícites d’afecte, cura i preocupació en les interaccions del            
professorat amb cadascun dels alumnes i amb el grup són molt importants en la creació               
d’un vincle i d’un bon clima, ja que mostra una persona que es preocupa i que té                 
sentiments, en comptes d’una figura distant d’autoritat. Els mestres han d’estar atents a             
canvis de comportament que tenguin els alumnes que puguin estar relacionats amb            
alguna situació d’assetjament. 

 
1.5. S’ha de comptar amb la participació de les famílies.

  
1.6 És necessària la formació de tota la comunitat educativa en els aspectes esmentats              
per millorar la convivència. El centre ha de preveure i planificar aquestes accions dins el               
pla de formació del centre.  

  
1.7. És important disposar d’un pla d’acollida per a l’alumnat, les famílies i el personal               
docent i no docent nouvingut    

  
2. El reglament d’organització i funcionament (ROF) de centre ha de concretar les normes              
d’organització, participació i convivència que garanteixin els mecanismes afavoridors de          
l’exercici dels drets i deures de l’alumnat i de les estratègies de prevenció i gestió dels                
conflictes. S’ha de disposar d’una organització dels grups (fets amb criteris pedagògics) i             
dels espais (aules, canvis d’aula, pati, entrades i sortides, menjador i escola matinera) que              
permetin la supervisió de l’alumnat i la millora de la convivència. El centre també ha               
d’incorporar al reglament d’organització i funcionament les normes d’ús de les tecnologies            
de la informació i de respecte a la privacitat i a la pròpia imatge. Així mateix, ha de                  
preveure el tractament que farà de les TIC per afavorir l’aprenentatge. 

 
  

3. El pla d’acció tutorial té una relació molt directa amb el pla de convivència. Tenint en                 
compte que l’acció tutorial és una tasca de tot l’equip educatiu, l’acció tutorial convé que               
vagi en la línia de:

  
a) Fer activitats i organitzar l’aprenentatge de manera que es fomenti la cohesió, el              
respecte mutu i la relació positiva del grup. En aquest sentit, s’ha de treballar des de                
l’educació emocional i la competència social: saludar-se, expressar emocions, saber          
escoltar els altres quan parlen, no ignorar mai ningú, interessar-se pels altres, saber dir              
que no, ajudar, etc. 
 
b) Fomentar competències cíviques dirigides a la maduració de la consciència moral,            
l’actitud crítica, la corresponsabilitat en la detecció de la violència (per acabar amb             
l’existència d’espectadors passius i de la llei del silenci‖) i generar actituds de rebuig cap               
a la violència i la injustícia. 
 
c) Afavorir que no hi hagi alumnes que estiguin aïllats a l’aula. 

 
d) Fer un seguiment dels grups que es consideri que estan en més risc. 

 
e) Aplicar proves sociomètriques  
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f) Saber afrontar les frustracions pròpies de les relacions socials i la vida en general ajuda                
a una millor integració social i evita actituds agressives o victimistes que poden fomentar              
l’assetjament escolar. 

 
g) Fer activitats per afavorir la igualtat amb els col·lectius amb més risc: integració de               
l’alumnat amb discapacitats i altres necessitats educatives o socials; foment de la llibertat             
d’identitat de gènere i d’orientació sexual; foment de la interculturalitat i la solidaritat, i la               
coeducació. 

 
h) Formar en l’ús de les TIC i la ciutadania digital per prevenir el ciberassetjament.  

 
 

II. DETECCIÓ I INTERVENCIÓ 
 

1. NOTIFICACIÓ 
 

La comunicació d’un cas de possible assetjament la pot fer qualsevol membre de la              
comunitat educativa, així com altres serveis externs al centre (serveis sanitaris, serveis            
socials, policia tutor, etc.).  
La persona que rep la comunicació ho ha de notificar al director, que és la persona                
responsable de posar en marxa les actuacions del protocol i aquest parli amb el              
coordinador de convivència i designin un referent (preferentment el cap d’estudis del            
centre) Cal treballar des del supòsit que existeix l’assetjament. En tot cas, l’aplicació del              
protocol permetrà confirmar-lo o descartar-lo de forma argumentada. 

 
El centre ha de disposar d’un registre de totes les actuacions duites a terme. 

 
El mateix dia, el director o directora ha de traslladar la informació disponible al referent del                
cas i valorar la necessitat de posar mesures d’observació i/o de protecció. En els casos en                
què de la notificació es dedueixi una situació greu, s’ha de notificar al Departament              
d’Inspecció Educativa. A més, en qualsevol moment d’aquest procediment, quan hi hagi            
un pressumpte delicte s’ha de notificar a la Fiscalia de Menors o a les forces i cossos de                  
seguretat. 

 
2. ACOLLIDA I DETECCIÓ 

 
El referent del cas ha de dur a terme les actuacions següents en el termini més breu                 
possible, com a màxim dos dies.  

  
1. S’entrevistarà amb qui pot estar patint assetjament. 

  
2. S’entrevistarà  amb la família de qui pot estar patint assetjament. 

 
3. Es coordinarà amb el tutor/a, es posaran les mesures d’observació i protecció             
oportunes i es passarà un sociograma al grup si es considera necessari.

  
4. Parlarà amb un grup d’alumnes ajudants. 

 
De cada actuació, el referent n’ha de deixar constància en un registre escrit.  

 
2.1. Entrevista amb l’alumne o alumna que pot estar patint assetjament 
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El referent s’ha d’entrevistar individualment amb qui pot estar patint assetjament. 

 
Objectius de l’entrevista  

  
a) Establir una relació de confiança i seguretat amb l’alumne o alumna. Per a això, cal                
escoltar-lo atentament i legitimar el seu malestar. 
 
b) Recollir tota la informació amb preguntes obertes per arribar als indicadors sobre el              
suposat assetjament  

 
c) Avaluar el grau de patiment percebut, que posteriorment s’ha de contrastar amb el que               
indica la família. 

 
d) Identificar els alumnes que molesten i mesurar el grau de responsabilitat de cadascú,              
de major a menor. 

  
e) Donar seguretat i informar del fet que s’està actuant. 

  
f) Conèixer el que necessita i com pensa que es pot millorar la situació. Valorar la                
necessitat de proporcionar estratègies de prevenció. 

  
g) Triar de tres a sis companys amb els quals pensa que es podria comptar com ajudants                 
per a acompanyar-lo i protegir-lo. En el cas que no sàpiga qui indicar, cal tranquilitzar-lo i                
dir-li que se li demanarà al/a la tutor/a. 

  
2.2. Entrevista amb la família de qui pot estar patint assetjament 

 
L’acolliment o benvinguda d’aquesta família al centre la fa el director o directora, que              
comunica, alhora, la posada en marxa del protocol i presenta el referent del cas, que és                
qui farà l’entrevista. 

 
Objectius de l’entrevista  

 
a)  Recollir tota la informació possible sobre el suposat assetjament.

  
b)  Avaluar el grau de patiment  

 
c) Explicar a la família com s’actuarà i quines passes se seguiran i generar confiança en la                 
resposta del centre. 

 
d) Conèixer el que la família necessita, com pensa que es pot restablir la situació i valorar                 
les mesures de protecció necessàries. 

 
e) Orientar la família perquè cooperi en la gestió pacífica del conflicte, confiï en la               
intervenció del centre i eviti possibles enfrontaments amb les altres famílies, la qual cosa              
dificultaria la gestió pacífica que es pretén dur a terme. Cal fer entendre a la família que la                  
intervenció amb els alumnes implicats en l’assetjament correspon exclusivament als          
responsables del centre. Han de comprendre que qualsevol enfrontament que tenguin           
amb els alumnes que exerceixin l’assetjament o amb la seva família només servirà per fer               
créixer el conflicte, complicar la situació i dificultar les actuacions que el centre ha de dur a                 
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terme. 
  

2.3. Elaboració d’un sociograma 
 

El tutor o tutora, ha d’estar informat de la situació perquè pugui anar observant i posant                
les mesures necessàries de protecció, si escauen. A més, si cal, és la persona              
encarregada, amb l’assessorament de l’equip d’orientació i suport, de passar el           
sociograma, en el cas que no se n’hagi fet cap recentment. Aquesta eina pot ser útil per                 
conèixer la dinàmica de relacions de la classe. 

 
2.4. Reunió amb el grup d’alumnes ajudants 

 
A partir de l’entrevista amb l’alumne o alumna i del resultat del sociograma, el referent               
s’ha de reunir de forma discreta amb un grup d’entre tres i sis alumnes. El referent s’ha de                  
coordinar amb el tutor o tutora per valorar el millor moment de la reunió i, una vegada feta,                  
li ha de traslladar la informació i els acords presos. 

 
Objectius de la reunió 

 
a) Disposar de la informació que té el grup d’ajudants respecte del possible assetjament:              
saber si es produeix o no i de quina manera (on, quan i qui). 
 
b) Aconseguir que col·laborin perquè les coses comencin a millorar i que la persona              
molestada se senti més còmoda i segura en el grup. S’ha de cercar que els alumnes                
abandonin el rol de persona observadora passiva i es comprometi a ajudar.6  

 
 

3. PRIMERA REUNIÓ DE GESTIÓ DEL CAS 
 

El referent ha de convocar una reunió en el termini màxim de cinc dies hàbils des de la                  
primera notificació. A la reunió hi han d’assistir un representant de l’equip directiu, del              
departament d’orientació, el referent i el tutor o tutora. També hi poden assistir altres              
professionals quan el referent així ho consideri. 

 
Objectius de la reunió:  

 
a)  Posar en comú la informació obtinguda pel referent i l’analitzar el sociograma. 

 
b) Valorar si es tracta d’una situació d’assetjament o d’un altre tipus de conflicte o situació.                
Els criteris per qualificar un cas com a assetjament escolar són: 

 
–  Conductes d’agressió física, verbal o relacional cap a un o diversos alumnes. 
– Manteniment en el temps (en general, més de dos mesos o, excepcionalment, més d’un               
mes). 
– Desequilibri de poder. L’alumne o alumna es troba en situació d’inferioritat evident             
respecte d’un grup d’alumnes. 
–  Existeix una intenció d’humiliar o agredir l’alumne o alumna que se sent victimitzat. 

 
c)  Valorar si l’assetjament es dóna per raons de discriminació. Es pot trobar: 

 
–  Assetjament escolar amb xenofòbia.   
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–  Assetjament escolar cap a l’alumnat amb necessitats educatives. 
–  Assetjament escolar amb contingut sexual. 
–  Assetjament escolar amb violència de gènere. 
 
d) Valorar si existeix ciberassetjament entre alumnes del centre. En aquest cas s’ha             
aplicar igualment aquest protocol. En el cas que existeixi ciberassetjament amb la            
implicació de persones adultes, no s’aplica aquest protocol, i s’ha de comunicar            
directament a la Fiscalia de Menors o a les forces i cosos de seguretat, preferentment al                
policia tutor. 
 
e)  Decidir les mesures d’intervenció que cal posar en marxa. 

  
Mesures d’intervenció: 

 
En el cas que no es consideri assetjament, s’han de proposar les mesures previstes al pla                
de convivència i al Decret 121/2010 de drets i deures i comunicar-ho a la família a través                 
d’una entrevista. 

 
En el cas que es consideri un cas d’assetjament escolar, s’ha de comunicar al              
Departament d’Inspecció Educativa (per via telefònica o correu electrònic). Abans de la            
intervenció amb els alumnes que agredeixen, s’ha de valorar si és necessari: 

 
a) Posar en marxa altres mesures de protecció dins o fora del centre. Per exemple: 
mesures de vigilància als llocs i moments de risc (canvis de classe, pati, vestidor,              
menjador, etc.), canviar la distribució dels alumnes a l’aula, acompanyament durant els            
trajectes escola-casa, etc. En general, és millor no adoptar mesures sancionadores           
cautelars o iniciar un expedient sancionador, ja que normalment dóna més bons resultats             
actuar des d’un model responsabilitzador i restauratiu. En tot cas, quan es preveu un              
agreujament de la situació, cal assegurar a l’alumne o alumna que pateix l’allunyament de              
la persona responsable de l’assetjament i, si és necessari, adoptar les mesures cautelars             
disciplinàries previstes al Decret 121/10 de drets i deures. 

 
b) Si hi ha risc d’assetjament fora del centre s’ha de coordinar la intervenció amb els                
recursos externs al centre. 

  
4. INTERVENCIÓ 

 
4.1. Entrevista amb alumnes que molesten 

 
El referent s’ha d’entrevistar individualment amb un alumne o una alumna que molesta en              
un termini màxim de set dies hàbils des de la notificació. Per fer aquestes entrevistes, cal                
triar el començament d’una sessió i proposar-se fer les entrevistes durant aquesta hora de              
classe, per tal que els alumnes entrevistats no es comuniquin entre ells fins haver-les              
acabades. S’ha de començar per aquell alumne o alumna que es consideri més líder o               
que molesta més i, amb el mateix criteri, seguir amb la resta d’alumnes (annex 7). 

 
● Objectius de les entrevistes amb els alumnes 

 
a) Aturar la conducta d’assetjament. Quan la persona que exerceix les conductes            
d’assetjament sap que el professorat del centre té coneixement del que està fent tendeix a               
aturar aquest comportament. 
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b)  Fer-se conscients del patiment que té un membre del grup. 

 
c) Fer-se conscients de la repercusió que té el propi comportament envers aquest             
company o companya i de quina manera molesta. 
 
d) Canviar el rol de l’alumne que molesta. Comprometre’s a comportar-se d’una manera             
que faci que l’alumne al qual molestaven es pugui sentir còmode i segur al centre. 

 
e)  Cercar la cooperació de l’alumne o alumna. 
 
f)  Avaluar quina actitud i predisposició té a participar. 

 
  

● Metodologia de la intervenció: 
 

L’actitud que ha de tenir el referent a les entrevistes no és la de jutjar o acusar els                  
alumnes, sinó ajudar que es responsabilitzin del que han fet i facin propostes de canvi que                
permetin que tothom se senti bé al grup. El to ha de ser segur i ferm, però no                  
culpabilitzador. 

 
L’entrevista que es proposa, coneguda com a Mètode Pikas (pel seu creador, Anatol             
Pikas) s’inicia dient que hi ha algú que ho passa malament i demanant informació al               
respecte. S’ha de fer amb un to ferm, però no culpabilitzador, perquè no interessa que               
l’alumne ―es tanqui (posi excuses, justifiqui el seu comportament o ho negui tot). D’altra              
banda, facilita que l’alumne o alumna que molesta empatitzi amb qui molesten i sigui              
conscient de com el poden afectar aquestes conductes. 

 
Per acabar, cal mirar d’obtenir-ne la col·laboració en forma de canvis de comportament             
que ajudin que l’alumne o alumna que se sent malament es pugui sentir bé. Aquest               
compromís s’ha de posar per escrit i l’ha de signar cadascun dels alumnes que molesten. 

 
Arribat a aquest punt, se li agraeix la seva col·laboració, es queda per fer una revisió i se li                   
demana que, mentre no s’hagi parlat amb els companys, no comenti l’entrevista. 

 
En el cas que no s’impliqui o no accepti la seva responsabilitat se li han d’aplicar altres                 
mesures previstes al pla de convivència o al Decret 121/10. 

 
4.2. Entrevista amb la família dels alumnes que molesten 

 
El referent ha de valorar la necessitat de realitzar la reunió amb les famílies dels alumnes                
que molesten. Ha de valorar també la conveniència d’atendre la família amb l’infant o jove               
present quan trobi que aquest mostra una actitud positiva. No és aconsellable quan s’ha              
mostrat resistent a col·laborar i assumir la seva responsabilitat (annex 4). 

 
L’acollida de la família s’ha de fer de forma tranquilitzadora i empàtica. S’ha de plantejar el                
conflicte com una oportunitat per aprendre i no des d’un enfocament culpabilizador. Si es              
considera que necessiten ajuda se’ls pot plantejar el suport del departament d’orientació o             
altres recursos externs. 

 
● Objectius: 
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a) Informar de la intervenció que es duu a terme i de l’actitud que ha mostrat el seu fill o                    
filla. 
 
b) Sensibilitzar la família, de manera que es propiciï una empatia cap a qui pateix, i evitar                 
que es posin a la defensiva. 

 
c) Aconseguir que la família cooperi en la gestió pacífica del conflicte, confiï en la               
intervenció del centre i eviti possibles enfrontaments amb les altres famílies, els quals             
dificultarien la gestió pacífica que es pretén fer. 
 
d) Conèixer el que la família necessita i com pensa que es pot restablir la situació, sempre                 
des d’un enfocament responsabilitzador i reparador. 

 
e) Acordar les mesures educatives més adequades per prevenir que el seu fill o filla               
repeteixi aquest tipus de conductes. 

 
4.3. Segona entrevista amb l’alumne o alumna que pateix 

 
El referent s’ha d’entrevistar amb l’alumne o alumna que pateix per comprovar que s’ha              
aturat l’assetjament i ha millorat el seu benestar respecte dels alumnes que el molestaven.              
Per fer aquesta entrevista s’ha d’esperar almenys cinc dies hàbils després de parlar amb              
els alumnes que molestaven (punt 2.3 de l’annex 2). 

 
En el cas que la situació hagi millorat s’ha de valorar proposar-li fer una trobada conjunta                
amb els alumnes que el molestaven. Aquesta entrevista ha de tenir com a objectiu el               
reconeixement del patiment, la comunicació i la conciliació. S’ha de tenir molta de cura              
d’equilibrar el poder de les parts. 

 
4.4. Entrevista amb la família de l’alumne o alumna que pateix 

 
El referent ha de valorar la necessitat d’entrevistar-se amb la família de l’alumne o alumna               
que pateix juntament amb el tutor o tutora (annex 4) si es considera que s’han de treballar                 
alguns dels objectius següents: 

 
a)  Informar de les actuacions fetes i del resultat que han obtingut. 

 
b)  Tranquil·litzar la família. 

 
c)  Afermar la cooperació de la família amb el centre. 

 
d) Reprendre la coordinació de la família amb la figura del tutor com a persona de 
referència. A partir d’aquest moment ha de ser el tutor o tutora qui faci el seguiment de la                  
situació i mantengui la relació amb la família.  

  
5. SEGONA REUNIÓ DE GESTIÓ DEL CAS 

 
El referent ha de convocar una reunió de l’equip de gestió del cas un cop feta la darrera                  
reunió amb l’alumne que pateix (5.4). A la reunió hi han d’assistir un representant de               
l’equip directiu, del departament d’orientació, el referent i el tutor o tutora. També hi poden               
assistir altres professionals quan el referent ho consideri així (annex 8). 
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● Objectius 

 
a) Revisar les actuacions i valorar la situació un cop fetes les intervencions. En aquest               
sentit, es poden donar diferents situacions: 
 
– Tancament positiu: l’assetjament s’ha aturat. Quan sigui així, s’ha de fer un pla de               
seguiment en què es prevegin les mesures que, des de la tutoria i des del centre, s’han de                  
mantenir o posar en pràctica. En aquest sentit, s’han de preveure les reunions de              
seguiment amb els alumnes implicats per assegurar- se que la situació s’ha normalitzat. 
 
– Tancament negatiu: l’assetjament no s’ha aturat. En aquest cas, cal desistir de la via               
reparadora i iniciar un procediment per la via disciplinària segons el Decret 121/10. En              
aquest cas, s’ha de valorar la notificació a través del Registre Unificat de Maltractament              
Infantil (RUMI) i, si hi ha un pressumpte delicte, a la Fiscalia de Menors o les forces i                  
cossos de seguretat, preferentment al policia tutor. 

 
b) Avaluar la necessitat de rebre tractament específic per part d’alguna de les persones              
implicades. En aquest cas, pot ser convenient que el departament d’orientació, en            
contacte amb les famílies, faci una derivació a recursos externs al centre: Unitat Comarcal              
de Salut Mental de la Infància i Adolescència (UCSMIA), Serveis Socials, Protecció de             
Menors, etc. 

 
  

Tancament definitiu per part de la direcció 
 

Una vegada fet el tancament el referent ha d’elaborar un informe amb el suport de l’equip                
de gestió del cas. Aquest informe ha de descriure les actuacions fetes i els resultats               
obtinguts. El director ha de trametre aquest informe de tancament a l’inspector o             
inspectora del centre.  

 
 
https://docs.google.com/document/d/1mGTXAPWvLajL-9UUMHd3vbaBLTsOAPo9un4_wg
M5neY/edit 
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