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1.- INTRODUCCIÓ. 

     L'escola és un lloc privilegiat de convivència. A l'escola es reprodueixen les situacions 

conflictives de la societat, però també les possibilitats de superació i integració que 

afavoreixen els ambients educatius.      

     És, sens dubte, un taller on aprendre a conviure. Les noves situacions que viu l'escola 

poden ser focus de conflictes, però són també oportunitats per a aprendre. Aquest és 

l'objectiu primordial del nostre Centre: assolir un clima de convivència basat en el 

respecte i en la comunicació fluida i oberta entre tots els membres de la Comunitat 

Educativa.  

    Des d'aquests principis bàsics, projectarem en els nostres alumnes valors de respecte, 

no violència, justícia, solidaritat, tolerància i democràcia, a fi d'oferir un servei educatiu de 

gran qualitat. 

 

 

2.- MARC LEGAL 

 Decret 119/2002, de 27 de setembre (BOIB del 5 d’octubre), pel qual s’aprova el 

Reglament orgànic de les escoles d’educació infantil, dels col·legis d’educació 

primària i dels col·legis d’educació infantil i primària de les Illes Balears. 

 Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. 

 REAL DECRETO 275/2007, de 23 de febrer, por el que se crea el Observatori 

Estatal de la Convivència Escolar (BOE 15/03/2007 núm. 64) 

 DECRET 10/2008, de 25 de gener, pel qual es crea l’Institut per a la Convivència i 

l’Èxit Escolar de les Illes Balears (BOIB 31/01/2008 núm.15) 

 DECRET 72/2009, de 23 d’octubre, de modificació del Decret 10/2008, de 25 de 

gener, pel qual es crea l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar de les Illes 

Balears (BOIB 29/10/2009 núm. 159) 

 DECRET 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s'estableixen els drets i els deures 

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

sostinguts amb fons públics de les Illes Balears (BOIB  23/12/2010 núm. 187). 

 RESOLUCIÓ del Director Generals d’Innovació i Comunitat Educativa de 25 d’abril 

del 2016, pel qual s’estableix el Protocol de Prevenció i Intervenció de 

l’assetjament escolar de les Illes Balears. 

 

3.- COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA. 

La Comissió de Convivència serà qui dinamitzi, revisi i actualitzi el Pla de Convivència, 

escoltant i recollint totes les iniciatives i suggeriments de tots els sectors de la Comunitat 

Educativa.  

http://die.caib.es/normativa/pdf/07/2007_02_23_RD275-2007_BOE_64_15-3-07_observatorioestatal.pdf
http://die.caib.es/normativa/pdf/07/2007_02_23_RD275-2007_BOE_64_15-3-07_observatorioestatal.pdf
http://die.caib.es/normativa/pdf/08/2008_01_25_Decret10-2008_BOIB_15_31-1-2008_creacioInstitutconvivenciaiexit.pdf
http://die.caib.es/normativa/pdf/08/2008_01_25_Decret10-2008_BOIB_15_31-1-2008_creacioInstitutconvivenciaiexit.pdf
http://die.caib.es/normativa/pdf/09/2009_10_23_Decret72-2009_BOIB_159_Institutperalaconvivenciaiexit.pdf
http://die.caib.es/normativa/pdf/09/2009_10_23_Decret72-2009_BOIB_159_Institutperalaconvivenciaiexit.pdf
http://die.caib.es/normativa/pdf/09/2009_10_23_Decret72-2009_BOIB_159_Institutperalaconvivenciaiexit.pdf
http://die.caib.es/normativa/pdf/2010/2010_12_10_Decret121-2010_BOIB_187_23-12-2010_estableixdretsideuresdelsalumnesinormesdeconvivenciacentres.pdf
http://die.caib.es/normativa/pdf/2010/2010_12_10_Decret121-2010_BOIB_187_23-12-2010_estableixdretsideuresdelsalumnesinormesdeconvivenciacentres.pdf
http://die.caib.es/normativa/pdf/2010/2010_12_10_Decret121-2010_BOIB_187_23-12-2010_estableixdretsideuresdelsalumnesinormesdeconvivenciacentres.pdf
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3.1.- Composició de la Comissió de Convivència .  

-El Director, que en serà el president .  

-El Cap d'Estudis .  

-1 professor.  

-L'Orientador sempre que el cas ho requereixi . 

- Pare o mare del Consell Escolar.  

 

3.2.- Competències de la Comissió de convivència 

 a. Formular la proposta de pla de convivència i les seves adaptacions i modificacions 

posteriors. 

 b. Efectuar el seguiment i la coordinació de l’aplicació del pla de convivència escolar 

durant tot el curs. 

 c. Coordinar les iniciatives dels sectors de la comunitat educativa envers el foment de la 

convivència, per donar-los coherència i sentit global. 

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

 e. Elevar al consell escolar qualsevol altre suggeriment i qualsevol altra proposta per 

millorar la convivència als centres i prevenir els conflictes al si d’aquests. 

 f. Vetllar perquè existeixi un ambient de convivència, disciplina i respecte en el  Centre. 

 g. Estudiar amb urgència els problemes que poguessin produir-se 

 h. Adoptar mesures correctores o sancionadores  

 

3.3.- Periodicitat de les reunions.  

   La Comissió de Convivència es reunirà cada vegada que sigui necessari per temes 

disciplinaris i almenys una vegada al trimestre.  

 

 

4.- ANÀLISI DE LA SITUACIÓ INICIAL 

4.1 Característiques del centre i el seu entorn 

 - Medi físic i social. 

      EL C.E.I.P Joan Mas de Pollença és un centre que es va inaugurar l’any 1976, i, per tant, 

s´ha hagut d´adaptar als diferents models educatius que han regit el nostre Sistema 

Educatiu, la qual cosa ha fet que esdevingués un Centre amb experiència educativa i 

puntual bàsic i  de referència per a generacions d´estudiants que en aquest s´han format. 

     El Centre està situat a la sortida del poble, a la carretera que uneix el Port de Pollença 

amb el poble. 

     La llengua materna de la majoria d’alumnes és el català, encara que hi hagi un nombre 

considerable d’alumnes estrangers matriculats que desconeixen completament les dues 

llengües de la nostra comunitat autònoma.   
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   L’ocupació de la població és majoritàriament del sector terciari, juntament amb les 

activitats relacionades amb la construcció.  

  La majoria de mares es dedica a les tasques domèstiques. 

     

- Elements naturals: l’edifici. 

Consta de tres plantes: la planta baixa està destinada a direcció i secretaria, aula de 

música, gimnàs i menjador; a la primera planta hi ha les aules d’Infantil fins a 3r de 

Primària, també hi ha l’aula d’anglès, informàtica, biblioteca i el laboratori. A la segona 

planta hi ha des de 4t fins a 6è. 

  L’escola té també la sala de professors com a punt d’encontre dels mestres, per a 

reunions i claustres. 

     Disposa també de tres despatxos, destinats a aules de suport per a la PT, l´AL i  l´AD. 

      Envoltant l´escola hi ha el pati, que consta de: pati d´EI, adequat per a la seva funció. 

Per als de Primària hi ha un camp de futbol, un camp de bàsquet i un de minibàsquet, una 

zona amb un parc, zones de terra i altres zones d´asfalt. 

 

   -Elements personals (alumnes). 

     És un escola de doble línia.  Classes amb ràtio de 25 alumnes aproximadament. 

     Dels quasi 430 alumnes que hi ha al centre en tenim de diferents nacionalitats: 

Alemanya, Argentina, Equador, França, Gran Bretanya, Xina, Marroc, Polònia, Romania, ... 

       La llengua vehicular de l´escola és el català . 

 

-Nivell socioeconòmic de les famílies 

    La situació socioeconòmica familiar de cada nin/a és d´un nivell mitjà. La majoria de les 

famílies es dediquen a l´hostaleria i serveis; una altra part considerable es dedica a la 

construcció, i la resta es dedica al sector primari. 

 

- Tipologia escolar i horaris 

  Els nivells educatius del Col·legi  Joan Mas van des d’Educació Infantil de 3 anys fins 6è de 

Primària, repartits en 18 aules. Sis d’elles són d’Educació Infantil (3, 4 i 5 anys) i les 

restants corresponen a cada un dels nivells de Primària.  

  A més d’aquestes aules el Centre compta amb altres dependències: el gimnàs, banys per 

alumnes d’E.I. 3 anys, un interior i un exterior per la resta de nins i nines, i un per als/les 

mestres, magatzem per al material d’Educació Física i una aula per a audiovisuals. 

   L’horari de la jornada escolar durant tot el curs serà de 8:30h a 13:30h.  

   Les hores no lectives i de permanència del professorat al Centre són de dilluns a 

divendres de 13:30h a 14:30h. 
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     A la tarda el centre romandrà obert a partir del mes d’octubre de les 15:30 a les 17:00  i 

de dilluns a dijous ja que es duen a terme les activitats extraescolars, fet que implica que 

hi haurà mestres de guàrdia durant aquest horari. 

 

4.2- Diagnòstic de la convivència en el centre.  

 La situació actual de la convivència en el nostre centre és bona i satisfactòria. 

 Al nostre centre els conflictes que poden sorgir estan derivats principalment de les 

relacions interpersonals. Sempre hi ha algú que exerceix la seva superioritat sobre els 

altres, manifestant-se de diferents maneres, com poden ser les agressions verbals o 

físiques... S’ha de tenir en compte que alguns dels conflictes que afecten els alumnes del 

centre no es produeixen estrictament a l’escola. També poden succeir fora d’ella: en les 

estones d’oci, al parc, a l’àmbit familiar, a les activitats extraescolars, al menjador, a les 

sortides escolars...  

   El conflicte no és potestat dels alumnes. No se’n poden oblidar les famílies i als 

educadors. És necessari adquirir el compromís d’educar en el diàleg i el respecte amb un 

grau d’implicació total de tots. També poden afectar al centre conflictes que es generen 

entre famílies o entre mestres o famílies i el personal no docent del centre. Malgrat això, 

considerem que al nostre centre, els conflictes que poden sorgir bàsicament estan 

protagonitzats pels alumnes en un percentatge molt més alt que entre els adults, ja siguin 

professors o famílies. 

CONDUCTES HABITUALS  DELS ALUMNES CONDUCTES HABITUALS DE LES FAMÍLIES 

 

- Comportaments que afecten a l’aprenentatge:  
 No portar el material.   
 Interrupcions constants a classe.  
 Córrer i cridar pels passadissos. 
 No fer arribar notificacions a les famílies.  
 Faltes de puntualitat.  

 

 

-Comportaments que afecten els alumnes:  
 Incompliment de l’horari del centre: 

entrades i sortides.  
 Mancança de control de l’agenda escolar i 

aportació de material escolar.  
 Falta de col·laboració i/o implicació per 

part dels pares en els procés d’e-a dels 
seus fills/es. 

 No realitzar l’abonament de la quota de 
material del/s seus fills 

 No portar signada les autoritzacions de 
sortides. 

 

-Comportaments que afecten a l’espai físic, materials 
i instal·lacions:  

 Rompre vidres, llums,... (casos molt puntuals) 
 Ús indegut d’aparells electrònics.  

 

-Comportaments que afecten als propis alumnes:  
 Agressions físiques lleus.  
 Agressions verbals.  
 Falta d’higiene (casos molt puntuals).  
 Aïllament social d’alguns alumnes. 

 

 
- Comportaments que afecten al professorat:  
 Incompliment de normes de comunicació 

bàsiques: males contestacions, to de veu 
inadequat...  

 Disrupció  dins l’aula.  
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5. OBJECTIUS DEL PLA DE CONVIVÈNCIA 

 5.1.Objectius generals  

 a.1) Desenvolupar una cultura democràtica basada en el respecte i la justícia dins l’àmbit 

escolar com a espai d’adquisició d’aprenentatges i de socialització. 

 a.2) Garantir la representativitat de tots els integrants de la comunitat educativa per 

assegurar, així, la pluralitat de veus i la corresponsabilització. 

 a.3) Aconseguir la creació d’un bon clima de centre i d’aula que afavoreix una convivència 

respectuosa i sensible entre tots els sectors de la comunitat educativa. 

 a.4) Impulsar l’adquisició d’una adequada competència social que permeti entendre el 

conflicte com un fet propi de la interacció personal i del grup. 

 

5.2.Objectius específics  

 b.1) Aconseguir la integració efectiva de tot l’alumnat, prevenir els conflictes i, si n’és el 

cas, la gestió positiva d’aquests: 

 Afavorir un clima de confiança, respecte i justícia entre els alumnes. 

 Aprendre a identificar els sentiments d’altres persones. 

 Aprendre a controlar progressivament els propis sentiments i emocions. 

 Expressar el propi punt de vista i acceptar el dels demés encara que no estiguin 

d’acord amb aquests. 

 Aprendre a treballar en equip. 

 Prestar atenció als missatges que ens comuniquen els altres. 

 Saber rebre crítiques i utilitzar-les per millorar. 

 Entendre el sentit de les normes com a facilitadores de la convivència. 

 Reconèixer que tots ens equivoquem i ser capaços de modificar la nostra actitud 

quan sigui necessari. 

 Prevenir els conflictes potenciant l’aprenentatge de la mediació. 

 Fomentar el diàleg com una eina de trobada interpersonal i de recerca de solucions 

als conflictes. 

  Participar en el programa d’habilitats socials. 

 

 

- Comportaments que afecten a les sortides: 
 Cridar pel carrer. 
 No respectar les normes del lloc que es visita i 

les de l’autobús. 
 No portar l’autorització signada pels pares. 

-Comportaments que afecten al centre:  

 Exigència d’atenció fora de l’horari 
establert.  
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b.2) Promoure la implicació de les famílies. 

 Rebre informació sobre els plans d’actuació elaborats. 

 Col·laboració, implicació i participació de les famílies dins els plans d’actuació, tant 

en la seva elaboració com en la seva aplicació. 

 Garantir la continuïtat de l’aplicació dels plans d’actuació a l’entorn familiar. 

  Rebre l’anàlisi de les dades i de les experiències sobre els plans d’actuació aplicats. 

 

b.3) Impulsar les relacions entre tots els membres de la comunitat educativa. 

 Desenvolupar amb els alumnes valors i habilitats socials que els ensenyin com 

resoldre conflictes de manera no violenta. 

 Propiciar, des de l’acció tutorial, la participació responsable dels alumnes en la 

resolució pacífica dels conflictes que els afecten. 

 Ensenyar a tota la comunitat educativa com solucionar problemes considerant 

totes les alternatives i triant la més adequada. 

 Assessorar a les famílies sobre els plans d’actuació elaborats. 

 Difondre l’anàlisi de les dades i de les experiències sobre els plans d’actuació 

aplicats. 

 Elaborar i dur a terme un programa d’habilitats socials a través de l’SMOE. 
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5.3 - Accions per a la consecució d’objectius 

Línia 
d’actuació 

Persones 
responsables 

 
Metodologia 

 

 
Activitats 

 

 
Temporalització 

 

 
Recursos 

Integració de 
l’alumnat  
 

Mestres  
 

Seguir el: 
 - Pla acció tutorial. 
 

Activitats de convivència, participació, 
responsabilitat ,autonomia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al llarg del curs  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PAT - Pla 
d’Acollida – Pla 
d’Atenció a la 
diversitat -  
 

- Programa d’habilitats 
socials. 
 
 
 

Activitats de comprensió del conflicte, de 
comunicació oberta, d’expressió d’emocions i 
sentiments, construcció de consens, 
participació activa i convivència pacífica. 
 

 -Pla d’acollida. 
 
 
 
 

 Activitats de presentació de l’alumnat, 
alimentació, climatologia, cultura i tradicions, 
diferents llengües, monedes, senyes 
d’identitat del país.  
 

 - Pla d’atenció a la 
diversitat. 
 
 

Mesures ordinàries i específiques d’atenció a 
la diversitat (reforços, desdoblaments, 
adaptacions curriculars). 
 

 - Reunions amb els 
pares 

Al setembre a les reunions amb els pares 
informa del Pla de convivència i de les 
normes establertes 
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Prevenció de 
conflictes  
 

Mestres 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Projecte de jocs de pati 
(organitzat per el 
mestre d’EF) 

S’organitzaran jocs al pati determinats dies 
de la setmana 

Durant tot el 
curs 

Materials d’EF 

Pati 

Programa de 
pràctiques 
restauratives 

Assemblees a l’inici de les classes o cercles 
restauratius. 

Durant tot el 
curs 
 

Espais del 
centre: aula-
classe, pati,…  

Treball de les habilitats 
socials a les aules 
 
 
 
 
 

Jocs de grup, d’empatia, autoestima, atenció, 
autocontrol, etc.  
 Activitats de comprensió del conflicte, de 
comunicació oberta, d’expressió d’emocions i 
sentiments, construcció de consens, 
participació activa i convivència pacífica  

 
 
Al llarg del curs   
 
 
 
 

 

SMOE 

Aprenentatge 
Cooperatiu 

Utilitza l’aprenentatge cooperatiu tal com 
s’indica al Pla del centre d’AC  

Al llarg del curs Manual dels 
mestres 

Constitució d’una 
subcomissió de 
convivència per 
prevenir i resoldre 
problemes de 
convivència al centre. 

- Fer un seguiment de clima de convivència 
del centre i fer d’intermediari entre les 
famílies i l’equip directiu 
 
 

A principi de 
curs 
 
 

 
Materials 
diversos.  
 

Formació al centre Fomentar la participació dels mestres en 
cursos de formació relacionats amb 
l’educació emocional, aprenentatge 
cooperatiu, pràctiques restauratives 

Durant el curs CEP 
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- Famílies  Reunions informatives 
amb les famílies  
  
 

Informar als pares de quines són les normes 
de convivència del centre, de l’existència 
d’una subcomissió , del protocol 
d’absentisme. 

A principi de 
curs 

Fotocòpies 
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6- NORMES QUE REGULEN LA CONVIVÈNCIA A L'AULA I AL CENTRE 

Quan es presenten conflictes ens remetem a les normes de convivència que estan 

recollides en el Reglament d’Organització i Funcionament: 

 

A) Normes que regulen la convivència a l'aula i al Centre. 

 Tots els alumnes compliran i respectaran els horaris aprovats per al    

      desenvolupament de les diferents activitats del Centre.  

 Els alumnes mostraran respecte cap al professorat, cap als seus companys i cap a  

tots els membres de la Comunitat Educativa. 

 Els alumnes obeiran les indicacions de tot el professorat i del personal adult 

      adscrit al Centre.  

 Dins les aules no es pot menjar. 

 No es poden usar aparells electrònics (mòbils, consoles,...) 

 No es menjaran llaminadures durant les hores de classe (excepte dies puntuals: 

aniversaris, Jaia Corema,...). 

 No es pot dur al centre cap tipus d’objecte que pugui provocar cap dany a un 

mateix i als altres. 

 Els alumnes vindran al Centre vestits correctament i degudament endreçats.  

 Els alumnes utilitzaran un vocabulari i una actitud adequada quan parlin amb els 

adults i amb els iguals del centre. 

 S’ha d’emprar un to de veu normal, sense crits ni paraules malsonants ni ofensives 

per qüestions de gènere, cultura o religió. 

 Els alumnes no podran sortir del Centre durant el període lectiu sense anar  

      acompanyats d'un dels seus pares o persona autoritzada. 

 

B) -Normes que regulen la cura i utilització dels materials i instal·lacions de l'aula i espais 

comuns del Centre.  

 Els alumnes cuidaran les instal·lacions i el material del Centre usant-los de manera 

que tinguin la menor deterioració possible.  

  La neteja tant en l'aula com en els espais comuns, ha de ser objecte permanent 

del nostre Centre per la qual cosa es posarà la màxima cura en no llençar papers i 

altres objectes en terra, no pintar les parets i el mobiliari escolar i mantenir el 

col·legi en les millors condicions de neteja possible. 

  Sortides i entrades: 

           -   A les entrades i sortides al centre es convenient respectar les portes indicades  

             per cada curs: 

A) 1r. Curs: porta baix i entrada principal. 

B) 2n, 3r i 4t curs: porxo. 

C) 5è i 6è curs: entrada principal. 



[PLA DE CONVIVÈNCIA 2016-17] CEIP JOAN MAS 

 

 13 

D) Educació Infantil: Porta del pati d’Educació Infantil. Els dies de pluja 

entraran per l’entrada principal. 

- Pels passadissos es realitzaran sense fer renou i amb el major ordre 

possible, amb la finalitat de no molestar els companys que estan fent classe 

en aquests moments. 

- Els dematins els alumnes podran entrar dins el centre però no dins les 

aules.    

Els alumnes només podran entrar dins l’aula quan el mestre hi sigui. 

 Esplais: 

         - Durant el temps de pati cap alumne no podrà romandre dins l'aula ni en els 

passadissos, tret que es trobi acompanyat d’algun professor. 

         - En el moment d'anar a l'esbarjo cada alumne recordarà el que ha d'agafar de la 

classe amb la finalitat d'evitar pujades i baixades per l'escala sense necessitat. 

         - Berenarem al pati ( esforçant-nos en mantenir les instal·lacions netes), 

exceptuant els nins i les nines d’Educació Infantil que berenaran abans de sortir al seu 

pati. 

              -  Durant els esplais els alumnes utilitzaran les portes que tenen assignades per  

      a les entrades i les sortides. 

              -  No es pot practicar cap joc amb pilota fora de les pistes esportives. 

              -  Les pistes esportives poden ser emprades pels alumnes segons la  

                  programació que figura a cada aula. 

              -  Els dies de pluja el porxo tapat pot ser emprat pels cursos que tenguin  

                  assignada aquest dia la pista de futbolet. 

               -  Els dia de pluja els alumnes romandran a la classe a l’hora del pati amb el  

                   seu tutor/a o especialista corresponent. 

               -  Els alumnes que tirin els papers dels berenars fora de les papereres hauran de  

                  recollir els papers de tota l’àrea on l’han tirat. 

 

C) - Normes que regulen l'activitat acadèmica i el treball dins l'aula.  

 L'estudi i el treball acadèmic és un deure fonamental de l'alumnat que tractarà, en 

funció de les seves possibilitats, de millorar la seva formació, posant per a això el 

màxim esforç i interès.  

 Els alumnes portaran al col·legi el material necessari per al normal 

desenvolupament de les activitats acadèmiques. 

 Cada mestre regularà i exposarà als alumnes a principi de curs les normes generals 

que regulen les activitats i el treball de les seves àrees.  

 Els alumnes romandran en la seva aula quan hi hagi canvi de mestre/a.  

 Quan un curs hagi d'anar a una dependència del Centre distinta a la de la seva 

aula, ho farà guardant l'ordre i silenci, per a no entorpir les activitats acadèmiques 
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dels companys d'altres classes. Serà responsabilitat de tots els i les mestres que 

l’alumnat vagi adquirint els hàbits adients per tal que es puguin moure pel centre 

correctament. 

 És obligació de tots els alumnes assistir a classe amb puntualitat, tant a l'hora 

d'entrar com després de la finalització del període d'esbarjo o en el transcurs de 

qualsevol altra activitat. 

 És deure fonamental de tots els alumnes respectar l'exercici del dret a l'estudi i al 

treball dels seus companys de classe.  

 Així mateix, els alumnes respectaran el dret dels professors a fer classe i a no ser 

interromputs en el transcurs de les seves explicacions. 

 Després dels patis tots/es els i les alumnes hauran d’anar a les seves respectives 

aules de referència abans d’anar a realitzar qualsevol activitat d’una àrea (E.F, 

Anglès, Música,...). 

 Els/les mestres tutors/es es responsabilitzaran que en els canvis d’aules (àrees) tot 

l’alumnat estigui preparat. 

 Les faltes d'assistència al Col·legi seran justificades. 

 

D) -Normes que regulen la realització d'activitats fora del Centre.  

  A més de les normes anteriorment especificades, en les activitats complementàries i 

extraescolars es contemplaran les següents normes:  

 Observar un comportament correcte amb les persones i instal·lacions del lloc que 

es visita. 

 Els alumnes romandran en grup al llarg de la visita, podent-se separar d'ell només 

amb el permís del professor. 

 Els alumnes compliran l'horari establert per al desenvolupament de l'activitat .      

 Durant el trajecte en autobús utilitzat s'observaran les regles en tot moment. 
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7 – LÍNEES D’ACTUACIÓ DAVANT LES CONDUCTES CONTRÀRIES A LA CONVIVÈNCIA DEL CENTRE 

7.1- Conductes contràries a les normes de convivència entre els alumnes i mesures correctores. 

 

CONFLICTE LÍNEA D’ACTUACIÓ RESPONSABLE DOCUMENTS 

- No portar el material - Parlar amb l’alumne per tal que expliqui la causa de no dur el material.  
- Registrar aquest fet en graelles de control i seguiment (Annex II) 
- En cas de ser reiteratiu (més de dues/tres vegades), notificar a través de 
l’agenda escolar el fet als pares.  
- Depenent del tipus de material oblidat, i a criteri del mestre/a, es decidirà 
si es comparteix o no amb els companys/es, per poder dur l’activitat a terme 
o la dur a terme en un altre moment.  

Mestres  
 
Decret 121/2010 
drets i deures 
dels alumnes i 
normes de 
convivència.  
 
Agenda escolar  
 
Quadern de 
registre del 
mestre.  
 
Full de citació per 
als pares 

-No portar els deures fets 
reiteradament. 

- Parlar amb l’alumne per tal que expliqui la causa de no dur la tasca 
encomanda.  
- Registrar aquest fet en graelles de control i seguiment.  
- En cas de ser reiteratiu (més de dues/tres vegades), notificar a través de 
l’agenda escolar el fet als pares.  
- Es podrà optar per fer els deures durant el temps de pati o en portar-se’ls a 
casa per dur-los fets el proper dia juntament amb la nova tasca, si n’hi ha.  

Mestres 

- Interrupcions constants 
a classe. 

- Parlar amb l’alumne per tal que expliqui la causa . 
- Registrar aquest fet en graelles de control i seguiment.  
- En cas de ser reiteratiu (més de dues/tres vegades), notificar a través de 
l’agenda escolar el fet als pares.  
- Recuperació del temps perdut al temps de pati fent les tasques que no 
s’han fet en el seu moment. 
- Es podrà fer un canvi d’aula quan les interrupcions siguin tan nombroses 
que no deixi treballar la resta de grup-classe. 

Mestres 

- Córrer i cridar pels 
passadissos. 

- Es farà tornar enrere a l’alumna que corri pel passadís i s’informarà al seu 
corresponent tutor/a. 
- S’informarà al/la tutor/a del alumna que ha cridat pels passadissos, i si és 
un comportament molt reiteratiu es podrà optar per deixar-lo sense un 

Mestres Registre del 
mestre 



[PLA DE CONVIVÈNCIA 2016-17] CEIP JOAN MAS 

 

 16 

temps de pati 

- No fer arribar les 
notificacions a les 
famílies. 

- Conversa entre l’alumne i el/la tutor/a. 
- Reconèixer aquest fet per part de l’alumne. 
- Posar en coneixement de la família el fet mitjançant full de citació als 
pares. 
- Dur a terme activitats d’aprenentatge en temps de pati. 

 

Mestres 

- Agenda escolar  
 
-Full de citació a 
pares/mares 

 
- Falsificacions de 
signatures. 

- Faltes de puntualitat - Registre de les faltes de puntualitat especificant l’hora d’arribada. 
- A les 4 faltes de puntualitat en un mateix mes notificació per escrit a 
les famílies de la possible aplicació de mesures si persisteixen els 
retards. 
- Notificació al/a la cap d’estudis de les faltes de puntualitat dins els 
primers 5 dies de cada mes. 
- Quan hi hagi més de 10 faltes de puntualitat és comunicarà al PTSC 
de l’EOEP. 

Tutor/a 
 
Equip directiu  
 
Mestres 
especialistes  
 

-Full de registre/ 
Gestib 
 -Full de notificació 
als pares/mares 
-R.O.F.  

 

- Absentisme (ROF) - Informació als mestres a l’inici de cada curs sobre la normativa 
vigent quant a prevenció i intervenció en l’absentisme escolar.  
- Informació als pares/mares en les reunions de principi de curs i en 
les tutories.  
- Control diari per part del tutor de les faltes d’assistència.  
- Control per part del tutor/a de la justificació de la falta recollint el 
full de justificació per part dels pares/mares.  
- Si no es té notificació de l’absència al segon dia de la falta es crida als 
pares/mares per tal de conèixer que succeeix.  
- Cita del tutor/a a la família per tal d’esbrinar les causes de l’absència. 
En aquesta entrevista es demanarà un compromís per tal de millorar 
la situació.  
- Si els pares notifiquen una absència de llarga durada sense respectar 
el calendari escolar hauran de passar per secretaria i omplir el full de 
notificació (ANNEX III ). 
- Si la situació es manté, superant les 4 faltes d’assistència, es 

Equip directiu 
Tutor/a  
PTSC / Serveis 
Socials 
 EOEP 

-Instruccions 
sobre absentisme 
escolar de la 
Conselleria 
d’Educació i 
Cultura  
-Full de registre/ 
Gestib 
 -Full de derivació 
(SS.SS./EOEP) 
R.O.F  
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comunicarà el cas a la prefectura d’estudis per tal d’iniciar el protocol 
d’absentisme d’acord amb el que dicta la Conselleria d’Educació i 
Cultura. 

- Destrosses a l’espai físic, 
material i instal.lacions. 

- Assemblees a nivell de tutoria cada inici de curs per tal de conèixer i 
recordar les normes de funcionament de l’aula i del centre, així com 
les normes d’ús de les zones comuns i instal·lacions del centre.  
- Assemblees a l’aula per tal que surtin els responsables del fet.  
- Mantenir una entrevista amb els autors/es sospitosos de fet per tal 
d’aclarir la situació.  
- Comunicació per escrit a l’agenda als pares/mares dels fets 
ocorreguts.     
 - Reparació del material danyat o reposició si és el cas.  
- Neteja dels espais i materials que s’hagin fet malbé. 
- En el cas d’actes de vandalisme considerats com a faltes molt greus, 
s’actuarà segons determina el Decret en quant a l’aplicació de 
sancions  

Mestres 
Equip directiu 

 
 
 
-Decret 121/2010 
drets i deures 
dels alumnes i 
normes de 
convivència 
-R.O.F  
-P.A.T 
-Full de 
comunicació als 
pares  

 - Ús indegut d’aparells 
electrònics 

- Recordatori als alumnes per part de la tutoria de les normes 
establertes en el centre pel que fa a l’ús de telèfons,...  
- Informació als pares/mares a les reunions de principi de curs.  
- El/la mestre/a podrà retirar aquell material que pertorba el 
desenvolupament normal de les activitats i els tornarà a l’alumne o a 
la família quan estimi oportú.  

Mestres 
Equip directiu 

- Agressions físiques lleus - Elaboració participativa per part dels alumnes de les normes d’aula i 
resolució de conflictes.  
- Recordatori als alumnes per part de la tutoria de les normes de 
convivència.  
- Diàleg i reflexió entre les parts afectades o implicades.  
- Reconeixement dels fets davant la persona o persones que hagin 
pogut resultat perjudicades i demanar disculpes.  

Tutor/a  
 
Equip directiu 

 
Decret 121/2010 
drets i deures dels 
alumnes i normes 
de convivència  
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- Valorant la gravetat de l’acció el tutor/a comunicarà el fet als 
pares/mares.  
- Acte de mediació entre els alumnes implicats.  
- Si cal, l’alumne o alumnes implicats realitzaran tasques cooperatives 
en temps de pati o altres moments que el tutor/a determini. (Màxim 5 
dies lectius).  
-  En el cas d’una falta molt greu o d’un cas molt reincident s’iniciarà el 
tràmit d’un expedient disciplinari.  
 

- Agressions verbals 
- Actes de desobediència 
- Discriminacions per 
origen, sexe, religió,... 

- Actuacions tutorials informatives i de seguiment de les normes de 
convivència.  
- Elaboració participativa per part dels alumnes de les normes d’aula i 
resolució no violenta de conflictes.  
- Activitats de reflexió i d’habilitats socials, de comunicació i empatia.  
- Acte de reflexió, disculpa i compromís entre els afectats.  
- Acte de mediació entre els alumnes implicats.  
- Informació als pares/mares dels fets en funció de la gravetat.  
- S’aplicaran sancions en funció de la gravetat dels fets per tal d’evitar 
la repetició de situacions similars i fomentar la reflexió. 
 

Tutor/a  
Equip directiu 

 
-Decret 121/2010 
drets i deures dels 
alumnes i normes 
de convivencia 
-R.O.F  
-P.A.T  

 

- Manca d’higiene. - Fer xerrades a l’aula de la necessitat i de la importància dels hàbits 
en la higiene personal. 
- En els casos més puntuals es parlarà amb la família de la importància 
d’una hàbits d’higiene personal. 
- En els casos que siguin reincidents es parlarà amb l’Equip de suport o 
si n’és el cas amb la PTSC (EOEP). 
 

Tutor/a  
Equip directiu 
Equip de 
suport 
EOEP 

-Decret 121/2010 
drets i deures dels 
alumnes i normes 
de convivencia 
-R.O.F  
-P.A.T  
-Full de derivació 
EOEP 

 
SORTIDES: 

 
- Abans de la sortida recordar les normes a seguir quan es va pel 
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-  Cridar pel carrer. 
- No respectar les normes 
del lloc que es visita i les 
de l’autobús. 
- No portar l’autorització 
signada pels pares. 

carrer, quan es va en autobús i les del lloc en si que es visita. 
- Quan un alumne no respecti les normes de comportament de la 
sortida quedarà/an exclosos de la següent sortida. Es notificarà a la 
família mitjançant l’agenda. 
- Si l’alumne no porta l’ autorització quedarà al centre i se li assignarà 
un grup de referència. 
- Si un alumne no porta l’autorització el mateix dia de la sortida es 
farà una cridada de telèfon perquè la família la porti al mateix 
moment al centre. Si no es troba la família no farà la sortida. 
- Un alumne que a les dues sortides no porta l’ autorització no es 
telefonarà a la família. 

 

 

Tutor/a 

 

-ROF 

-PAT 

-Agenda. 

 

7.2- Conductes contràries a les normes de convivència  entre les famílies i mesures correctores. 

CONFLICTE LÍNEA D’ACTUACIÓ RESPONSABLE DOCUMENTS 

Incompliment de 
l’horari del centre: 
entrades i sortides.  

 

- Informació a les famílies cada inici de curs de les normes del centre 
recollides a tal efecte al Pla de convivència i del Protocol d’absentisme 
escolar.  
- Entrevistes del tutor/a amb les famílies per tal d’aclarir les causes dels 
retards, tant d’entrades com de recollida a l’hora de la sortida i informació 
sobre les possibles actuacions en els casos reiteratius.  
- Notificació al cap d’estudis a través del full de registre dins els cinc dies 
primers de cada mes de les faltes de puntualitat en els casos reiteratius. 
- Actuació de l’equip directiu en respecte a la família amb la PTSC per tal 
d’evitar els retards. 

 

 

Pare/mare/tuto
r/a Tutor/a  
Equip directiu 

R.O.F  
 
Instruccions sobre 
absentisme escolar 
de la Conselleria 
d’Educació i 
cultura  
Protocol 
d’absentisme 
escolar de la 
Cosnelleria 
D’educació 

Absentisme 
 

- Informació als pares/mares en les reunions de principi de curs i en les 
tutories sobre l’actuació del centre quant a l’aplicació de la normativa 
vigent sobre l’absentisme escolar.  

 
 
 

 
R.O.F  
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- Control per part del tutor/a de la justificació de la falta recollint el full de 
justificació per part dels pares/mares.  
- Si no es té notificació de l’absència al segon dia de la falta es crida als 
pares/mares per tal de conèixer que succeeix.  
- Cita del tutor/a a la família per tal d’esbrinar les causes de l’absència. En 
aquesta entrevista se’ls reclamarà un compromís per tal de millorar la 
situació.  
- Si la situació es manté el cap d’estudis o la direcció del centre concertarà 
una nova entrevista amb les famílies.  
- Si els casos d’absentisme estan associats a altres indicadors de risc, el 
centre ho posarà en coneixement de l’EOEP , a la PTSC.  
- Iniciar el protocol d’absentisme que prescriu la conselleria d’Educació. 
 

 
 
 
 
 
Pare/mare/tuto
r/a Tutor/a  
Equip directiu 

EOEP 

 

 

Instruccions sobre 
absentisme escolar 
de la Conselleria 
d’Educació i 
cultura  
 
Full de derivació 
EOEP 

 

 

 
Mancança de control 
de l’agenda escolar i 
aportació del material 
escolar.  
 
 
Falta de col·laboració 
i/o implicació per part 
dels pares en els 
procés d’e-a dels seus 
fills/es. 

 

- Informació a les famílies a l’inici de cada curs i en reunions d’aula de les 
normes del centre.  
- Establiment d’un horari d’atenció a pares o concert de cites prèvies d’una 
manera excepcional.  
- Reunions del tutor/a amb les famílies per donar a conèixer el que està 
passant.  
- Notificació a l’equip directiu si l’alteració continua o no s’ha resolt a nivell 
tutorial.  
- Recollida d’informació sobre el succés per part de l’equip directiu i reunió 
amb les famílies implicades.  
 

 

 

ROF 

PAT 

No realitzar 
l’abonament de la 
quota de material 
del/s seus fills 

- Contactar amb la família per conèixer el motiu d’impagament. 
- En els casos que tenguin un motiu econòmic prou important s’oferirà la 
possibilitat de fer els pagaments per aplaçaments o es derivarà als SS.SS. 
- Es farà una carta d’avís a les famílies que no aportin cap motiu econòmic 

 
Pare/mare/tuto
r/a Tutor/a  
Equip directiu 

ROF 

PAT 
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 important on el centre explicarà quin és el material que cal aportar perquè 
l’alumne pugui treballar. 

Serveis Socials Carta d’avís 

No portar signada les 
autoritzacions de 
sortides. 

- Si un alumne no porta l’autorització el mateix dia de la sortida es farà una 
cridada de telèfon perquè la família la porti al mateix moment al centre. Si 
no es troba la família no farà la sortida. 
- Un alumne que a les dues sortides no porta l’ autorització no es telefonarà 
a la família. 

Pare/mare/tuto
r/a Tutor/a  
Equip directiu 

ROF 

PAT 

Pagament de les 
sortides  

- Quan una família no pugui abonar el pagament d’una sortida ho 
comunicarà a la seva tutora o tutor per tal d’arribar a un acord amb el 
centre perquè es pugui participar en aquestes activitats. 

Pare/mare/tuto
r/a Tutor/a  
Equip directiu 

Serveis Socials 

ROF 

PAT 

 
-Menyspreu cap a la 
funció docent.  
 
-Incompliment de 
normes de 
comunicació bàsiques: 
males contestacions, 
to de veu inadequat...  
 
-Disrupció  dins l’aula.  
 

 
-Informació a les famílies a l’inici de cada curs i en reunions d’aula de les 
normes del centre.  
-Establiment d’un horari d’atenció a pares o concert de cites prèvies d’una 
manera excepcional.  
-Reunions del tutor/a amb les famílies per donar a conèixer el que està 
passant.  
-Notificació a l’equip directiu si l’alteració continua o no s’ha resolt a nivell 
tutorial.  
 
 

 

Pare/mare/tuto
r/a Tutor/a  
Equip directiu 

 

 

 

 

 

ROF 

PAT 
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-Interferència en el 
funcionament del 
centre i incompliment 
de les normes del 
centre.  
 
-Exigència d’atenció 
fora de l’horari 
establert.  
 

-Recollida d’informació sobre el succés per part de l’equip directiu i reunió 
amb les famílies implicades.  
 
-Informació a les famílies de possibles suports i actuacions de caràcter 
extern en col·laboració amb el centre: Serveis Socials i Equips 
Psicopedagògics. 
  
-Seguiment dels casos i derivació a Entitats de referència, si és el cas: Salut 
mental, Policia referent, Patronat de Menors, Oficina de la Dona, Pediatra...  

 

Pare/mare/tuto
r/a Tutor/a  
Equip directiu 

 

 

ROF 

PAT 

 

 

 

7.3- Conductes greument perjudicials per la convivència 

CONFLICTE LÍNEA D’ACTUACIÓ RESPONSABLE DOCUMENTS 

 
-Agressió física. 
-Amenaces greus (verbals, amb objectes,...) o 
coaccions. 
- Provocació d’altercats o conductes agressives 
(o participació), amb rics greu de provocar 
lesions. 
- Vexacions o humiliacions amb component 
d’orientació sexual, racial o xenòfob o 
s’adrecen a alumnes NEE, NESE o nouvinguts. 
-Injúries, calumnies i ofenses verbals i no 

 
- Compareixença davant el/la cap d’estudis o el/la 
director/a del centre. 
- Desenvolupament de tasques relacionades amb 
la norma de convivència incomplerta. 
- Participació en feines de servei a la comunitat. 
- Desenvolupament de tasques acadèmiques. 
- Suspensió del dret a participar en activitats 
complementàries o extraescolars dins i/o fora del 
centre per un període entre 16 dies i 3 mesos. 
(Durant el període de suspensió, l’alumne ha de 

 
Directora del 
Centre.  
 
Consell Escolar. 
 
 Coordinador  
 
Comissió de 
Convivència.  
 
Cap d’estudis 

 
Decret 121/2010 de 
10 de desembre de 
2010.  
 
Llei Orgànica 
2/2006, article 
127.f. 
 
 Llei Orgànica 
8/1985, article 57.d.  
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verbals, escrites o expressades per mitjans 
informàtics o audiovisuals. 
- Difusió de rumors que atemptin contra 
l’honor o el bon nom. 
- L’ús indegut d’aparells electrònics per 
l’enregistrament o difusió de fets que afectin la 
intimitat o la pròpia imatge. 
- Consum de tabac, alcohol i drogues o la 
incitació a consumir-ne. 
- Sostracció o danys greus causats a 
instal·lacions, material, documents del  
centre o bens de qualsevol membre de la C.E. 
- Falsificació, sostracció o modificació de 
documents acadèmics, tant en suport escrit 
com digital. 
- Reiteració en un mateix curs escolar de 
qualsevol conducta contraria a les normes 
especificada en la graella anterior. 
- Actes d’indisciplina, insubordinació o negativa 
a complir les mesures correctores imposades. 
-Assetjament escolar: comportament prolongat 
d’insult verbal, rebuig social o aïllament social, 
intimidació psicològica o agressivitat física. 
- Assetjament sexista: comportament no 
desitjat verbal, no verbal o físic que atempti 
contra la dignitat i sigui intimidador, hostil, 
degradant, humiliant o ofensiu. 
- Ciberassetjament 

ser ates al centre). 
 
- Canvi de grup. 
 
-Suspensió del dret d’assistir a algunes o a totes 
les classes, entre 4 i 22 dies lectius. (L’alumne ha 
de romandre al centre i ha de fer els treballs 
acadèmics que determinin els professors 
responsables de les classes). 
 
- Suspensió del dret al servei del servei de 
menjador si la conducta afecta a aquest servei, 
entre 4 i 22 dies. 
 
- Reparació de danys a les instal·lacions, material 
o pertinences per un període entre 6 i 22 dies 
lectives. 
 
- Suspensió del dret d’assistència al centre entre 4 
i 22 dies lectius. L’alumne ha de dur a terme 
tasques acadèmiques determinades pels 
professors que li imparteixen docència. 
- Canvi de centre d’acord amb el Servei 
d’escolarització de la Conselleria d’Educació, 
Cultura i Universitats. 
 
- Aquestes normes seran d’aplicació quan s’hagi 
aplicat el protocol de possible assetjament i s’hagi 
comprovat aquesta situació 

ROF  
 
Pla de Convivència 
 
Protocol de possible 
Assetjament. 
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8.ACTUACIONS ENVERS ELS ALUMNES QUE PRESENTEN ALTERACIONS DE 

COMPORTAMENT. 

Si amb les mesures anteriors no és suficient per a “corregir” la conducta i sorgeixen 

alteracions de comportament greu s'engegaran les següents actuacions: 

 

8.1. Procediment 1: Actuacions inicials  

    a. Comunicació de la situació: es posarà en coneixement del professor tutor la conducta   

       disruptiva detectada.  

    b. Informació a la família: es posarà en coneixement de la família de l'alumne la situació, 

a la qual també se li informarà de la mesura disciplinària que se li imposarà a l'alumne, de 

tal forma  que aquest percebi que la seva família i l'escola estan d'acord.  

    c. Pronòstic inicial: en cas que les alteracions siguin continuades i /o greus, s'iniciarà una 

recollida d'informació per a analitzar les causes d'aquesta conducta.  

                  • Disfuncions en el procés d'E/A  

                  • Situacions de tipus familiar, socioambiental, etc.  

                  • 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 i en aquest mateix Pla. 

            • Comunicar-se amb la família en cas que no s'hagi fet. 

            • En cas que els desordres comportamentals siguin continuats es comunicarà la 

situació a altres organismes i serveis (EOEP, Serveis Socials,...) d'acord a les               

característiques  de l'alteració.  

             • Comunicar la situació a la Comissió de Convivència.  

              • Seguir amb actuacions posteriors si s’escau.  

 

Totes aquestes actuacions quedaran recollides en un informe elaborat pel mestre-tutor en 

col·laboració amb l'equip de suport i EOEP. 

 

 

8.2.Procediment 2: Actuacions posteriors  

   a. Avaluació del comportament problemàtic 

 Es durà a terme una avaluació amb l'objectiu de determinar el comportament 

problemàtic i les causes que el provoquen, analitzant els esdeveniments i les 

conseqüències d'aquests comportaments.  

 

  b. Pla d'actuació  Es programarà un pla d'actuació per a l'alumne per part de l'equip de 

suport i el mestre-tutor de l'alumne, informant la Comissió de convivència. El pla 

d'actuació haurà d'incloure els aspectes següents: 
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 • Actuació amb l'alumne individualment. 

        En aquest apartat s'inclouran els objectius de conducta, selecció i aplicació de 

tècniques que es treballaran amb l'alumne.    

 Estaran especificats també els moments en què es treballarà amb l'alumne 

individualment i en grup; i també la temporalització que es consideri necessària per a la 

consecució dels objectius i les persones directament implicades ( equip de suport, mestre-

tutor, altres docents). 

 

• En relació amb el centre (mestres i alumnes). 

 -Mesures adoptades en relació amb el comportament disruptiu: l'organització i dinàmica 

de la  classe i/o del centre, la interacció mestre-alumne, la ubicació espacial a l'aula, 

l'acceptació o rebuig de l'alumne per part dels seus companys, el desenvolupament del 

currículum.  

     - Mesures de reforç escolar amb l'alumne en cas de ser necessari. 

     - Prendre decisions consensuades de tots els membres de la Comissió de convivència . 

 

 • En relació amb l'àmbit familiar. 

   Amb la finalitat de mantenir una línia d'actuació comuna i augmentar d'aquesta manera 

l'eficàcia  de l'actuació s'establiran una sèrie de reunions amb la família de l'alumne, en les 

quals se'ls explicarà en què consisteix l'actuació programada, se'ls donarà orientacions 

d'actuació i s'anirà a avaluant l'eficàcia d'aquesta actuació. 

 

 • En relació amb altres àmbits. 

  Establiment de reunions d'informació i coordinació amb altres organismes ( serveis 

socials, EOEP) que tinguin relació amb l'alumne.  

 

 

 

 

9 .ACTUACIONS DAVANT UNA SITUACIÓ DE POSSIBLE INTIMIDACIÓ O ASSETJAMENT 

ENTRE IGUALS I/O CIBERASSETJAMENT. 

 

9.1- Definicions 

 Assetjament escolar: El maltractament entre companys pot aparèixer de forma 

molt diversa. No només es manifesta a través d’ agressions físiques, sovint es 

presenta com un conjunt d’intimidacions de diferent índole que deixen a l’agredit 

sense resposta. Aquestes són algunes d’aquestes conductes intimidatòries: 

                  1- Maltractament verbal: Són insults, sobrenoms, parlar malament d’algú o  

             difamar, sembrar rumors. 
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                  2- Maltractament físic:  

pallisses, lesions amb diferents objectes, agressions de   

              forma puntades. 

 Ciberassetjament:   Es defineix el ciberassetjament com “el dany intencional i 

repetit infligit per part d'un menor o grup de menors feia un altre menor 

mitjançant l'ús de mitjans digitals ». 

                El ciberbullying  inclou: 

                     • Atacs directes: insults o amenaces enviades directament a la víctima a través           

                       de xarxes socials, missatgeria instantània i correu electrònic. Robatori de  

                       contrasenyes per al segrest i tancament de perfils en xarxes socials i altres  

                       serveis web, i per al robatori de recursos en jocs en línia. Enviament de virus  

                       informàtics per manipular l'ordinador de la víctima. 

                   • Publicacions i atacs públics: rumors, missatges feridors, fotos o vídeos    

                      humiliants publicats en xarxes socials, blogs, fòrums, o enviats a través de la   

                      missatgeria instantània i del correu electrònic, i exclusió de grups en línia,    

                      amb els quals denigrar la persona implicada. 

                   • Ciberbullying mitjançant tercers: ús d'altres persones i mecanismes per    

                      exercir el ciberassetjament. Suplantació d'identitat i creació de perfils falsos  

                      en xarxes socials i jocs en línia per enviar missatges amenaçadors o   

                      provocatius exposant la víctima a l'escrutini de tercers. Explotació   

                      malintencionada dels mecanismes de seguretat en plataformes de xarxes                 

                      socials amb la qual cosa aconseguir el tancament seu compte. 

 

9.2 - Protocol de possible assetjament( Resolució del Director General D’Innovació i 

Comunitat Educativa de 25 d’abril de 2016) 

(ANNEX I) 
 
Ens remetem a la Resolució del Director General d’Innovació i Comunitat Educativa de 25 
d’abril del 2016 com a Protocol de possible assetjament.
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10. AVALUACIÓ DEL PLA DE CONVIVÈNCIA 

 L'avaluació del Pla de Convivència ha de realitzar-se durant 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. 

     • A final de curs mitjançant el qüestionari que ens remet per emplenar l’Institut de 

Convivència i l’èxit. 

L'avaluació ha  de ser crítica i constructiva dels seus objectius i activitats per a aconseguir 

que cada curs escolar puguem millorar. 
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ANNEX I 

PROTOCOL DE PREVENCIÓ, DETECCIÓ I INTERVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT 

ESCOLAR EN ELS CENTRES EDUCATIUS DE LES ILLES BALEARS 

 

Tots els centres d’educació primària i secundària han de disposar d’un protocol 

d’actuació davant un possible assetjament escolar. Aquest protocol s’ha d’incloure 

dins el Pla de Convivència, s’ha d’aprovar pel Consell Escolar del Centre i se n’ha de 

fer difusió entre tots els membres de la comunitat educativa. 

El protocol que aquí presentam conté orientacions per a dissenyar un pla de 

prevenció d’assetjament escolar i una descripció detallada de les mesures a adoptar 

quan es comuniqui un possible cas.  

Les pautes d’aquest protocol s’hauran d’adaptar a l’edat dels alumnes implicats i a les 

seves circumstàncies personals. 

 

De cara a prevenir i actuar en casos d’assetjament escolar, és essencial veure’l com 

una situació que afecta a tot el grup on, normalment, es dóna el cercle de 

l’assetjament:  

- Hi ha un/a alumne/a que pateix a causa de les conductes d’un o més 

companys i aquestes accions solen ser conegudes per la resta de la classe.  

- Hi ha alumnes que, directa o indirectament, 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 està passant, decideixen no 

intervenir, ja que no s’hi senten implicats.  

- Es probable que hi hagi també alumnes que, tot i tenir consciència de què 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 apareixin alumnes que defensen, l’assetjament no es sol donar o 

s’atura.  

 

Per tant, a les situacions d’assetjament habitualment ens trobarem un grup d’alumnes 

que per acció o per omissió, molesta o permet que es molesti a un company. 

Considerarem que ens trobam davant d’un cas d’assetjament escolar quan es donen 

totes aquestes circumstàncies: 

- Conductes d’agressió física, verbal o relacional cap a un o varis alumnes.  

- Mantingudes en el temps. 

- Desequilibri de poder. L’alumne/a es troba en situació d’evident inferioritat 

respecte a un   grup d’alumnes.   

- Existeix una intenció d’humiliar o d’agredir a l’alumne/es que es sent 

victimitzat. 
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L’assetjament escolar, quan es dóna, té conseqüències molt negatives per a tot 

l’alumnat però sobretot pels que el reben. 

 

1. PREVENCIÓ. PLA DE CONVIVÈNCIA 

 

El Pla de convivència és un conjunt d’estratègies i pautes d’actuació adreçades a la 

comunitat educativa per fomentar la convivència escolar i facilitar la prevenció de 

conductes contràries a aquesta convivència, així com la resolució de situacions 

conflictives. Aquestes estratègies s’han d’elaborar des d’una mirada positiva, cercant 

el benestar de tots els membres de la comunitat.. 

En tot cas, hi ha alguns aspectes que poden contribuir especialment la prevenció de 

l’assetjament escolar: 

1. Disposar d’una organització dels grups (fets amb criteris pedagògics) i dels 

espais (entrades i sortides, canvis d’aula, pati, menjador, escola matinera i 

transport escolar) que afavoreixi la convivència. 

2. Una comissió de convivència activa i amb funcions clares cap a la millora de 

la convivència i del clima escolar. La comissió de convivència ha de proposar 

mesures per impulsar els aspectes preventius d’aquest protocol. Els docents 

que hagin d’actuar en aquest protocol (referents1) han d’estar formats i han de 

disposar del temps necessari per dur a terme la seva tasca. 

3. El centre hauria de disposar d’un pla d’acollida per l’alumnat, les famílies i el 

personal docent i no docent nouvingut. És important que contempli activitats i 

estratègies d’acollida de membres nous i de foment de la cohesió dels grups, 

per tal de potenciar un bon clima d’aula i de centre i així prevenir els 

conflictes. 

4. L’existència de programes com, per exemple, els programes de mediació entre 

iguals, les pràctiques restauratives, els programes de tutories entre iguals, 

alumnes ajudants, etc. redueixen la conflictivitat en el centre. 

5. Els programes de foment de la participació de les famílies com la figura dels 

pares o mares delegats (amb funcions relacionades amb la millora de la 

convivència) també poden tenir una funció preventiva important. 

6. És esencial aconseguir una bona cohesió en els grups i en el 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. 

7. Cal fer una tasca específica de sensibilització respecte a l’assetjamente escolar, 

les seves conseqüències i les eines per identificar, notificar i aturar les 

conductes de discriminació o abús. També s’ha d’informar de l’existència 

d’aquest protocol demanant la col·laboració de tota la comunitat educativa. Se 

                                                 
1 El referent és la persona encarregada de realitzar les entrevistes d’aquest protocol. 
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poden contemplar campanyes de difusió: xerrades, representacions, futllets,... 

per tal que tots els membres de la comunitat educativa tenguin clar que el 

maltractament no és acceptable i que, comunicar-ho, és una acció justa. 

8. Pot ajudar, la formació de tota la comunitat educativa en els aspectes 

esmentats per a la millora de la convivència.  

9. S’ha de preveure un sistema de notificació d’assetjament (bústies físiques o 

virtuals, persones responsables, etc.). 

10. El Pla d’acció tutorial té una relació molt directa amb el Pla de convivència. 

Tot i que l’acció tutorial és tasca de tot l’equip educatiu, l’elecció dels tutors/es 

s’ha de fer tenint en compte criteris pedagògics. El Pla d’acció tutorial convé 

que vagi en la línia de: 

a. Fer activitats i organitzar l’aprenentatge de manera que es fomenti la 

cohesió i la relació positiva del grup. 

b. Afavorir que no hi hagi alumnes que estan aïllats a l’aula. 

c. Fer un seguiment dels grups que considerem que estan en més risc.  

d. Aplicar proves sociomètriques com el CESC.  

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M151&lang=C

A&cont=40525  

e. Utilitzar programes per a la millora de la competència social, 

emocional  i les habilitats socials.  

f. Utilitzar estratègies per la prevenció de la violència, que desenvolupin 

les 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. 

g. Activitats de foment de la igualtat i la prevenció de la violència de 

gènere, el foment de la interculturalitat i la solidaritat, el foment de la 

llibertat d’identitat de gènere i l’orientació sexual, i activitats per a la 

integració de la diversitat en general (alumnat amb necessitats 

educatives o socials). 

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=151&cont=425

62 

 

 

2. 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 notificarà al director/a que serà el responsable 

de posar en marxa les actuacions del protocol. Cal treballar des del supòsit que 

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M151&lang=CA&cont=40525
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M151&lang=CA&cont=40525
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=151&cont=42562
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=151&cont=42562
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existeix l'assetjament. En tot cas, l’aplicació del protocol permetrà confirmar-ho o 

descartar-ho de forma argumentada. 

 

El centre ha de disposar d’un registre de totes les actuacions realitzades. 

Si la notificació se fa de forma oral, la persona que rep la informació, en farà un 

resum escrit i l’entregarà a la direcció del centre, per tal que el director parli amb el 

coordinador de convivència i designin a un referent (preferentment d’aquesta 

comissió), que serà la persona que farà les intervencions del cas. 

El centre disposarà d’un imprès de notificació. Si es demana un rebut, se farà còpia 

d’aquest document (que pot ser emplenat per la mateixa persona que informa dels 

fets) i es posarà el segell del centre (ANNEX 1). 

 

El mateix dia, el director/a traslladarà la informació disponible al referent del cas i 

valorarà la necessitat de posar mesures d’observació i/o de protecció.2  

 

 

3. ACOLLIDA I DETECCIÓ  
 

El referent del cas realitzarà les següents actuacions en el termini més breu possible i, 

en tot cas, en no més de quatre dies hàbils: 

1. S'entrevistarà amb l’alumne/a que pot estar patint assetjament (3.1) (ANNEX 2) i 

(ANNEX 3). 

2. S’entrevistarà amb la família de l’alumne/a que pot estar patint (3.2) (ANNEX 3) i 

(ANNEX 4). 3 

3. Es coordinarà amb el/la tutor/a per tal de què es passi un sociograma al grup 

(3.3). El CESC (Conductes i Experiències Socials a Classe) es pot trobar en el 

següent enllaç: 

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M151&lang=CA&cont

=40525  

4. Parlarà amb un grup d’alumnat ajudant (3.4) (ANNEX 5). 

 

De cada actuació el referent haurà de realitzar un registre escrit.  

 

3.1. Entrevista amb l'alumne que pot estar patint assetjament 

El referent s’entrevistarà individualment amb l’alumne/a que pot estar patint 

assetjament. 

 

 

Objectius de l'entrevista. 

a. Establir una relació de confiança i seguretat amb l’alumne/a. Per això, l'hem 

d'escoltar atentament i legitimar el seu malestar. 

                                                 
2 En els casos en què de la notificació es dedueixi una situació greu es notificarà a la inspecció 

educativa. Quan hi hagi un pressumpte delicte s’haurà de notificar al policía tutor, a la resta de forces 

de seguretat de l’estat (FSE) o a la Fiscalia de Menors. 
3  Si es considera necessari per completar la informació, s’entrevistarà amb la persona que ha informat 

del presumpte assetjament (si no és la família). 

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M151&lang=CA&cont=40525
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M151&lang=CA&cont=40525
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b. Recollir tota la informació/indicadors sobre el suposat assetjament (ANNEX 2).  

c. Avaluar el grau de patiment percebut, que posteriorment contrastarem amb el 

que ens indica la família  (ANNEX 3). 

d. Identificar a les persones que el/la molesten i mesurar el grau de responsabilitat 

de cadascú, de major a menor. 

e. Donar seguretat i informar de què hi estam actuant. 

f. Conèixer el que necessita i com pensa que es pot millorar la situació. Valorar 

la necessitat de proporcionar estratègies de prevenció. 

g. Elegir de 3 a 6 companyes o companys amb els quals pensa que podríem 

comptar com a ajudants per a acompanyar-lo i protegir-lo. En el cas que no 

sàpiga a qui indicar, el/la tranquilitzarem i li direm que ho demanarem al/la 

tutor/a.4  

 

3.2. Entrevista  amb  la família de l’alumne/a  que pot estar patint assetjament 

L’acolliment o benvinguda d’aquesta família al centre la farà el/la director/a qui 

comunicarà, alhora, la posada en marxa del protocol i presentarà el referent del cas 

que serà qui faci l’entrevista.  

 

Objectius de l'entrevista: 

a. Recollir tota la informació possible sobre el suposat assetjament (ANNEX 4). 

b. Avaluar el grau de patiment (ANNEX 3) 

c. Explicar a la família com s'actuarà, quins passos es donaran 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 a la família per a què cooperi en la gestió pacífica del conflicte confiant 

en la intervenció del centre i evitant possibles enfrontaments amb les altres 

famílies, que dificultarien la gestió pacífica que es pretén realitzar. Hem de fer 

entendre a la família, que la intervenció amb l'alumnat implicat en l'assetjament 

correspon exclusivament als responsables del centre. Han de comprendre que 

qualsevol enfrontament que tinguin amb l'alumnat que exerceix l'assetjament o 

amb la seva família només servirà per fer créixer el conflicte, complicant la 

situació i dificultant les actuacions que el centre ha de realitzar.  

 

 

3.3. Elaborar un sociograma 

El tutor/a, amb l’assessorament de l’equip d’orientació/suport, si cal, serà l’encarregat 

de passar el sociograma, en el cas que no se n’hagi fet un recentment. Aquesta eina 

pot ser útil per a conèixer la dinàmica de relacions de la classe.  

Un exemple de sociograma és el CESC (Conductes i Experiències Socials a Classe). El 

CESC es pot trobar a la plana web de d’Institut de Convivència i Èxit Escolar de la 

Conselleria d’Educació i Universitat 

                                                 
4 Aquest objectiu no sempre serà necessari, sobretot quan, segons la informació aportada pels annexos 

2 i 3, els criteris d’assetjament no es compleixin. En aquest cas no es realitzarà el punt 3.4 i es farà 

directament la reunió de l’equip (punt 4 del protocol). 
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http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M151&lang=CA&cont=4052

5  

 

El sociograma, que s’ha d’avaluar de forma qualitativa, ens permetrà veure: 

- El grau d’acceptació/rebuig/aïllament dels alumnes dins el grup. 

- El grau de prossocialitat/victimització/agressivitat dels alumnes. 

 

3.4. Reunió amb el grup d’alumnat ajudant5 

A partir de l'entrevista amb l'alumne i del resultat del sociograma el referent es 

reunirà de forma discreta, amb un grup d’entre tres i sis alumnes. El referent es 

coordinarà amb el tutor/a per valorar el millor moment de la reunió, i una vegada 

realitzada, li traslladarà la informació i els acords presos (ANNEX 5). 

 

Objectius de la reunió: 

a. Disposar de la informació que té el grup d’ajudants respecte al possible 

assetjament: saber si es produeix o no, de quina manera (on, quan i qui). 

b. Aconseguir que col·laborin per tal que les coses comencin a millorar i que 

l'alumne es senti més còmode i segur en el grup. S’ha de cercar que cada 

alumne/a abandoni el rol de persona observadora passiva i es comprometi a 

ajudar.6 

 

 

4. PRIMERA REUNIÓ DE GESTIÓ DEL CAS 
 

El referent convocarà una reunió en el termini màxim de cinc dies hàbils des de la 

primera notificació. A la reunió hi ha d’assistir un representant de l’equip directiu, el 

referent, el tutor/a i l’orientador/a. També hi poden assistir altres professionals quan el 

referent així ho consideri (ANNEX 6). 

 

Objectius de la reunió: 

a. Posar en comú la informació obtinguda pel referent i l’anàlisi del sociograma. 

b. Valorar si ens trobam davant una situació d’assetjament o si es tracta d’un altre 

tipus de conflicte o situació. Els criteris d’assetjament escolar són: 

- Conductes d’agressió física, verbal o relacional cap a un o varis alumnes.  

- Mantingudes en el temps (en general, més de dos mesos, excepcionalment més 

d’un mes). 

- Desequilibri de poder. L’alumne/a es troba en situació d’evident inferioritat 

respecte a un  grup d’alumnes.   

- Existeix una intenció d’humiliar o agredir a l’alumne/es que es sent victimitzat. 

c. Valorar si l'assetjament es dóna per raons de discriminació. En aquest cas s’ha 

de treballar aquesta discriminació amb el grup aula i el centre. També s’ha de 

                                                 
5 Aquest punt no sempre serà necessari, sobretot quan, segons la informació aportada pels annexos 2 i 

3, els criteris d’assetjament no es cumpleixin. En aquest cas no es realitzarà el punt 3.4 i es farà 

directament la reunió de l’equip (punt 4 del protocol). 
6 Es valorarà la necessitat de fer una reunió de seguiment i, si és així, es posarà data amb el grup. 

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M151&lang=CA&cont=40525
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M151&lang=CA&cont=40525
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valorar si s’ha de notificar a través del RUMI o comunicar a organismes externs 

especialitzats. Ens podem trobar:  

- Assetjament escolar amb xenofòbia. 

- Assetjament escolar cap a l’alumnat amb necessitats educatives. 

- Assetjament escolar amb abús sexual.  

- Assetjament escolar amb violència de gènere.  

- Assetjament escolar amb homofòbia o transfòbia (LGTBI).  

d. Valorar si existeix ciberassetjament entre alumnes del centre. En aquest cas s’ha 

aplicar aquest protocol. En el cas de què existeixi ciberassetjament amb 

implicació de persones adultes, NO s’aplicarà aquest protocol, i es comunicarà 

directament al policia tutor, o a les Forces de Seguretat de l’Estat o a la Fiscalia 

de Menors. 

e. Decidir les mesures d’intervenció que es realitzaran. 

 

Mesures d’intervenció 

 

En el cas de què no es consideri assetjament, es proposaran les mesures contemplades 

dins el Pla de convivència i/o Decret 121/20107 i es comunicarà a la família a través 

d’una entrevista. 

En el cas de què es consideri un cas d’assetjament escolar, s’ha de comunicar al servei 

d’Inspecció Educativa. Abans de la intervenció amb l’alumnat que agredeix, s’ha de 

valorar si és necessari: 

a. Posar (altres) mesures de protecció dins o fora del centre. Per exemple, mesures 

de vigilància en els llocs i moments de risc (canvis de classe, pati, vestuari, 

menjador,...), 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 millors resultats actuar des d'un model responsabilitzador i restauratiu. En 

tot cas, quan es preveu un agreujament, hem d'assegurar a la víctima 

l'allunyament de l'alumnat responsable de l'assetjament i si és necessari 

s’adoptarán les mesures cautelars disciplinàries contemplades al Decret 121/10 

de drets i deures.  

b. Si hi ha risc d’assetjament fora del centre, es notificarà al policia tutor, a les FSE 

o a la Fiscalia de Menors. En qualsevol cas, si aquests organismes no ens diuen 

el contrari, continuarem amb l’aplicació del protocol. Com diu la Fiscalia 

General de l’Estat, “cal tenir en compte que el concepte d'assetjament escolar 

és metajurídic, podent tenir diverses significacions jurídico-penals. No s'ha de 

caure en la temptació de sostreure el conflicte del seu àmbit natural de 

resolució. La comunitat escolar és, en principi, i excepte els casos de major 

entitat, la més capacitada per a resoldre el conflicte. D'altra banda, molts dels 

victimaris no hauran arribat als catorze anys, condició sine qua non per a la 

intervenció del sistema de justícia juvenil”. 8 

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

normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears 
8
 Instrucció 10/2005 de la Fiscalia General de l'Estat sobre el tractament de l'assetjament escolar des 

del sistema de justícia juvenil.  
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5. INTERVENCIÓ  
 

5.1. Entrevista amb  l’alumnat que molesta 

El referent s’entrevistarà individualment amb l’alumnat que molesta en un termini 

màxim de set dies hàbils des de la notificació. Per fer aquestes entrevistes, elegirem el 

començament d’una sessió i ens proposarem fer les entrevistes durant aquesta hora de 

classe, per tal que els alumnes entrevistats no es comuniquin entre ells fins haver-les 

acabades. Començarem per aquell alumne/a al que consideram més líder o que 

molesta més, i amb el mateix criteri, seguirem amb la resta d’alumnat (ANNEX 7). 

 

Objectius de les entrevistes cap 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. 

b. Fer-se conscients del patiment que té un/a company/a del grup. 

c. Fer-se conscients de la repercusió que té el propi comportament envers aquest 

company 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 que molestaven es pugui sentir còmode i segur 

en el centre. 

e. Cercar la cooperació de l’alumne. 

f. Avaluar quina és la seva actitud i predisposició a participar. 

 

 

Metodologia d’intervenció  

L’actitud que ha de tenir el referent a les entrevistes, no és la de jutjar o acusar als 

alumnes, sinó ajudar a què es responsabilitzin del que han fet i facin propostes de 

canvi que permetin que tothom es senti bé en el grup. El to ha de ser segur i ferm 

però no culpabilitzador. 

L'entrevista que proposam, coneguda com a Mètode Pikas (pel seu creador, Anatol 

Pikas) s'inicia dient que hi ha qualcú que ho passa malament i demanant informació 

al respecte. S’ha de fer amb un to ferm però no culpabilitzador, ja que no ens 

interessa que l'alumne "es tanqui", posi excuses, justifiqui el seu comportament o ho 

negui tot. 

Per altra banda, facilitam que l'alumne que molesta empatitzi amb l'alumne al que 

molesten i sigui conscient de com li poden afectar aquestes conductes. 

Per acabar, miram d'obtenir la seva col·laboració, en forma de canvis de 

comportament que ajudin a què el company que es sent malament es pugui sentir bé. 

Aquest compromís s’ha de posar per escrit i ha de ser signat per cada un dels alumnes 

que molesten.  

                                                                                                                                                     

 



[PLA DE CONVIVÈNCIA 2016-17] CEIP JOAN MAS 

 

 36 

Arribat a aquest punt, li agraïm la seva col·laboració, quedam per fer una revisió i li 

demanam que mentre no haguem parlat amb els companys no comenti aquesta 

entrevista.  

En el cas que no s’impliqui o no accepti la seva responsabilitat haurem d’aplicar altres 

mesures previstes en el pla de convivència o en el Decret 121/10.  

 

 

5.2. Entrevista amb la família dels alumnes que molesten 

El referent valorarà la necessitat de reunir-se amb les famílies de l’alumnat que 

molesta. Ha de valorar també la conveniència d'atendre a la família amb l'alumne/a 

present quan vegi que l’alumne/a 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 a aprendre i no des d’un enfocament 

culpabilizador. Si consideram que necessiten ajuda els podem plantejar el suport 

d’orientació o d’altres recursos externs.  

 

Objectius: 

a. Informar de la intervenció que s’està duent a terme i de l’actitud que ha mostrat 

el seu fill/a. 

b. Sensibilitzar a la família, de manera que es propiciï una empatia cap a 

l’alumne/a que pateix, evitant que es posin a la defensiva.  

c. Aconseguir que la família cooperi en la gestió pacífica del conflicte confiant en 

la intervenció del centre i evitant possibles enfrontaments amb les altres 

famílies, que dificultarien la gestió pacífica que es pretén realitzar. 

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 a prevenir que el seu fill/a 

repeteixi aquest tipus de conductes.  

 

5.3. Segona entrevista amb l’alumne/a que pateix  

El referent s’entrevistarà amb l’alumne/a que pateix, per comprovar que s’ha aturat 

l’assetjament i ha millorat el seu benestar respecte a l’alumnat que el molestava. Per 

fer aquesta entrevista s’ha d’esperar al menys cinc dies hàbils després de parlar amb 

els alumnes que molestaven (ANNEX 2/2.3).  

 

En el cas que la situació hagi millorat es valorarà proposar-li fer una trobada conjunta 

amb l’alumnat que el molestava. Aquesta entrevista ha de tenir com a objectiu el 

reconeixement del patiment, la comunicació i la conciliació. S’ha de tenir molta cura 

d’equilibrar el poder de les parts. 

 

5.4. Entrevista amb la família de l’alumne/a que pateix 

El referent valorarà la necessitat d’entrevistar-se amb la família de l’alumne/a que 

pateix (ANNEX 4) si es considera que s’ha de treballar alguns dels següents objectius:  

a. Informar de les actuacions realitzades i del resultat de les mateixes.  

b. Tranquil·litzar a la família.  
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c. Afermar la cooperació de la família amb el centre. 

 

6. SEGONA REUNIÓ DE GESTIÓ DEL CAS 
 

El referent convocarà 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 ha d’assistir un representant de 

l’equip directiu, el referent, el tutor/a i l’orientador/a. També hi poden assistir altres 

professionals quan el referent així ho consideri (ANNEX 8). 

 

L’objectius:  

a. Revisar les actuacions i valorar la situació un cop fetes les intervencions. En 

aquest sentit, ens podem trobar en diferents situacions: 

- Tancament positiu: l’assetjament s’ha aturat. Quan sigui així, s’ha de fer 

un pla de seguiment on es contemplin les mesures que des de la tutoria 

i des del centre s’han de mantenir i/o posar en pràctica. En aquest sentit 

s’han de preveure les reunions de seguiment amb els alumnes implicats 

per assegurar-nos que la situació s’ha normalitzat.  

- Tancament negatiu: l’assetjament no s’ha aturat. En aquest cas, caldrà 

desistir de la via reparadora i iniciar un procediment per la via 

disciplinària segons el Decret 121/10. En aquest cas, es notificarà a 

través del Registre Unificat de Maltractament Infantil (RUMI) i al Policia 

Tutor, FSE o Fiscalia de Menors. 

 

b. Avaluar la necessitat de rebre tractament específic per part d’alguna de les 

persones implicades. En aquest cas, pot ser convenient que l’orientador/a, 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,...  

 

Tancament definitiu per part del director/a: 

Una vegada fet el tancament s’elaborarà un l’informe per part del referent amb el 

suport de l’equip de gestió del cas. Aquest informe descriurà les actuacions 

realitzades i els resultats obtinguts.  El director/a remetrà aquest informe de tancament 

a l’inspector/a del centre (ANNEX 9). 
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Logo del centre 

 

ANNEX 1 Comunicació d’un possible cas d’assetjament escolar 

 

Aquest document el pot emplenar la persona del centre a la que es comunica el cas 

o, si es demana una còpia segellada, la pròpia persona que presenta la notificació 

 

 

Nom: ...................................................................................  Data:  ....................  

Nom de l’alumne/a:  .............................................................  Curs:  ....................  

Relació amb l’alumne/a:  ....................................................................... 

Persona que rep la comunicació:  .......................................................... 

 

 

Resum dels fets que es volen comunicar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatura Segell del centre   
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ANNEX 2: Entrevista amb l’alumne/a a qui molesten i registre d’indicadors de 

maltractament  

 

Nom de l’alumne/a:  .............................................................  Data:  ....................  

Persona que fa l’entrevista (referent):  ...................................................................  

2.1.Instrument per  registrar indicadors de maltractament  

Aquest és un registre de la freqüència de conductes. Per cada element, contestar SI o NO i, 

si la resposta és sí, un númerro que indiqui la freqüència en què es dóna:  
1: Ha ocurregut poques vegades 
2: Ocorre bastantes vegades  
3: Ocorre moltes vegades  
4: Ocorre pràcticament cada dia  

 
INDICADORS QUE PODEN ESTAR ASSOCIATS A UNA SITUACIÓ D'ASSETJAMENT ESCOLAR  

Indicadors de contucta  Freqüència 
NO SÍ 1 2 3 4 

1.Violència psicològica (ridiculització/burles/ menyspreus/ malnoms/ riure quan 

s'equivoca, riure de l'aparença física).        

2. Xantatges/coaccions/amenaces (obligar a fer coses contra la seva voluntat, coses 

perilloses o que estan malament/ prohibides, donar-los diners o les seves coses).        

3. Aïllament social (t'ignoren, et fan el buit, ficar-se amb l'alumnat per a fer-lo plorar i 

presentar-lo com algú feble davant el grup, trencar la xarxa social de suport del nen o 

nena, no et deixen parlar, no et deixen participar en el grup...).  
      

4. Manipulació social. Difonen rumors/mentides sobre tu per tal de distorsionar la 

imatge i presentar una imatge negativa que indueixi al rebuig dels altres.        

5. Agressions físiques (cops de puny, puntades, bescollades, cops amb objectes...).        
6. Agressions verbals (insults/cap a la família).        

7. Reps amenaces d'agressió física (por a sofrir lesions físiques).        
8. Ciberassetjament. Missatges amenaçadors/xantatges/coacció/intimidació o ús 

d'imatges no consentides que atempten contra la integritat a través de xarxes socials i 

tecnologies: internet (facebook, twitter, instagram, ask.fm, tuenti, ...) o mòbil. 
      

9. Assetjament sexual (amenaces de sofrir una agressió sexual o sotmetre/ obligar a un 

altre a mantenir conductes de contingut sexual en contra de la seva voluntat).       

10. Danys materials o robatori de les seves pertinences personals       

2.2. Resum de la primera entrevista.  

És important fer constar, entre d’altres, informacions sobre qui molesta a l’alumne/a, on i en 

quins moments. També cal llistar el nom dels alumnes que podrien ajudar en el procés. 

 

 

 

2.3. Reunió de seguiment , cinc dies hàbils després de les intervencions. 

Data : ............................  

Comprovar que s’ha aturat l’assetjament i ha millorat el seu benestar.  
 

http://www.torsimany.ua.es/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Facebook
http://www.torsimany.ua.es/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Twitter
http://www.torsimany.ua.es/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Messenger
http://www.torsimany.ua.es/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Tuenti
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ANNEX 3  Instrument per  valorar el grau de patiment percebut (alumne/a que 

pateix i família): 

 

Nom de l’alumne/a:  .............................................................  Data:  ....................  

Nom de la persona de la família que contesta: .....................................................  

Persona que fa l’entrevista:  .................................................................................  
 

Contestar de 0 a 5 el grau en què es dóna cada un d’aquests comportaments, pensaments o 

sentiments en l’alumne que pateix un possible assetjament 
0 = No es dóna.   

1 = S’ha donat alguna vegada, però no resulta preocupant.  

2 = S’ha donat amb certa freqüència i resulta una mica preocupant.  

3 = S’ha donat amb bastanta freqüència i provoca bastant de patiment.  

4 = S’ha donat amb molta freqüència i provoca molt de patiment.  

5 = Es dóna i crea molt de patiment 
El Nivell de Patiment es fixa, de manera orientativa, segons la suma dels valors assignats en 

cada resposta i pot tenir un dels següents cinc nivells: :  
- Patiment lleu (de 1 a 10)  

- Bastant de patiment (de 11 a 20)  

- Patiment intens (de 21 a 30)  

- Bastant greu (de 31 a 40)  

- Bastant sever (de 41 a 50).  

El que volem veure amb aquesta escala són els canvis o conseqüències emocionals que s’han 

donat des de que es produeix el possible assetjament.  

Conseqüències emocionals 
Vivència de la 

suposada 

víctima 

Segons la 

família 

1. Darrerament mostra sensació d'esgotament o de pèrdua de control de l'entorn. 

Indefensió, passivitat, sensació de no poder fer res.     

2. Han aparegut conductes o sentiments depressius: tristor, no voler sortir de la 

casa, apatia, plors, nerviosisme, ...   

3. Des de fa un temps, han aparegut comportaments explosius d’agressió cap a un 

mateix o cap a l’entorn, que abans no es donaven.   

4. Darrerament no vol anar a escola: por a anar al col·legi, ansietat, conductes per 

evitar anar a l’escola (fingir malalties, amagar-se)   

5. Absentisme escolar que ha aparegut en un alumne que normalment assistia a 

classe.   

6. Des de fa un temps evita activitats d'oci per por de trobar-se amb els que el 

molesten. Estat d'alerta o hipervigilància, anticipació constant de possibles perills. 

Aïllament social.  
  

7. Es dóna un canvi en la seva forma de relacionar-se, ja que ara no li agrada 

relacionar-se tant amb els altres. Sensació de no encaixar en el grup d'iguals, 

vergonya, falta d'iniciativa o interès, inseguretat, por de fer activitats davant dels 

altres.  

  

8.Empitjorament dels resultats acadèmics: baixen les notes, apareix una dificultat 

per a concentrar-se o parar esment, que abans no es donava.   

9.Aparició de reaccions físiques que semblen relacionades amb l’estrès:  perd la 

gana o menja de manera compulsiva, no pot dormir, mals de cap, de panxa, etc. 

que abans no es donaven. 
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10.Darrerament ha mostrat ideació suïcida, intents d'atemptar contra la vida, 

comportaments autolesius.    

PUNTUACIÓ TOTAL   
Nivell de patiment   

 

ANNEX 4. Entrevista amb famílies  

 

Nom de l’alumne/a:  .............................................................  Data:  ....................  

Persona entrevistada:  ........................................................... Relació amb l’alumne/a:  ...........  

Persona que fa l’entrevista:  ................................................................... 

 

 

Aspectes rellevants de l’entrevista i acords als que s’ha arribat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 5 Reunió amb l’alumnat ajudant 

Data:  ........................  Participants:  ................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

Acords presos:  

 

 

 

 

 

Data de revisió dels acords:  ........................................  
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ANNEX  6 Acta de la primera reunió de gestió del cas 

Data:  ........................  Participants:  ................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

Acords presos:  

Mesures urgents de protecció: SÍ          NO   

 

 

 

 

Signatures de tots els professionals presents 
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ANNEX 7 Reunions individuals amb els alumnes  

Data:  ........................   

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

Acords:  ..........................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

Signatura:  

 

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

Acords:  ..........................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

Signatura:  

 

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

Acords:  ..........................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

Signatura:  

 

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

Acords:  ..........................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

Signatura:  

 

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

Acords:  ..........................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

Signatura:  
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Alumne/a:  .....................................................................................................................  

Acords:  ..........................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

Signatura:  

Data de la revisió dels acords:  ....................................  
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ANNEX 8 Acta de la segona reunió de gestió del cas 

Data:  ........................  Participants:  ................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

Acords presos: 

Tancament: Positiu          Negatiu   

 

 

 

 

Pla de seguiment del cas 

 

 

 

 

 

 

Signatures de tots els professionals presents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX II 
REGISTRE D’INCIDÈNCIES DINS L’AULA 

No portar el material, no portar les tasques fetes de casa, les notificacions signades, 

proves signades, interrupcions de les classes,... 

 

CURS: ...................... 

 

DATA 

 

ALUMNE DESCRIPCIÓ DEL MOTIU 
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ANNEX III 

 

Protocol de detecció, comunicació i actuacions per a alumnes transsexuals i 

transgènere als centres educatius de les Illes Balears 

 

Marc legal 

 

El Pacte internacional de drets econòmics, socials i culturals, adoptat per 

l’Assemblea General de les Nacions Unides mitjançant la Resolució 2200 A 

(XXI), de 16 de desembre de 1966, l’entrada en vigor del qual fou el 3 de gener 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Assemblea_General_de_les_Nacions_Unides
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de 1976; confirmat pel Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de les 

Nacions Unides mitjançant l’Observació general núm. 20 del 42è període de 

sessions (maig del 2009), en referir-se a la no-discriminació per “qualsevol altra 

condició social”, tal com recull l’article 2.2 del Pacte, va declarar que “la 

identitat de gènere també es reconeix com a motiu prohibit de discriminació. 

Per exemple, els transgènere, els transsexuals o els intersexuals són víctimes 

freqüents de greus violacions dels drets humans, com l’assetjament a les 

escoles o en el lloc de treball”. 

 

En l’àmbit de la Unió Europea, són diverses les resolucions dictades pel 

Parlament Europeu que promouen la igualtat, com ara la Resolució de 12 de 

setembre de 1989 sobre la discriminació de les persones transsexuals, que 

reconeix que ha de ser cada persona qui determini les singularitats o 

característiques sobre la seva identitat com a ésser humà, o la Resolució de 28 

de setembre de 2011 sobre drets humans, orientació sexual i identitat de 

gènere, en la qual s’insta els Estats membres a promoure les mesures 

necessàries per assolir la plena igualtat per a persones homosexuals i 

transsexuals. 

 

Així, l’article 21 de la Carta de drets fonamentals de la Unió Europea (Niça, 

2000), amb efectes vinculants a partir del Tractat de Lisboa, de l’any 2009, 

prohibeix qualsevol discriminació, en particular, l’exercida per raó de sexe i 

d’orientació sexual. 

 

La Constitució espanyola estableix en l’article 14 que “Els espanyols són iguals 

davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixença, 

raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o 

social.” 

 

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE) tracta en el títol 

preliminar dels principis i fins de l’educació. Així, d’acord amb l’article 1, el 

sistema educatiu s’inspira en principis, entre d’altres, com “l’equitat, que 

garanteixi la igualtat d’oportunitats, la inclusió educativa i la no-discriminació i 

actuï com a element compensador de les desigualtats personals […] i socials”, 

“la transmissió i la posada en pràctica de valors que afavoreixin la llibertat 

personal, la responsabilitat, la ciutadania democràtica, la solidaritat, la 

tolerància, la igualtat, el respecte i la justícia, com també que ajudin a superar 

qualsevol tipus de discriminació” o “la flexibilitat per adequar l’educació a la 

diversitat d’aptituds, interessos, expectatives i necessitats de l’alumnat, així com 

als canvis que experimenten l’alumnat i la societat”. 

 

Pel que fa als fins, l’article 2 s’orienta a la consecució, entre d’altres, dels 

següents: “el ple desenvolupament de la personalitat i de les capacitats dels 
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alumnes”, “l’educació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals, en la 

igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones i en la igualtat de tracte i 

no-discriminació de les persones amb discapacitat” o “l’educació en l’exercici 

de la tolerància i de la llibertat dins els principis democràtics de convivència, 

com també en la prevenció de conflictes i la seva resolució pacífica”. 

 

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, dedica l’article 8 al 

dret a la no-discriminació i a la igualtat d’oportunitats, del qual es desprèn que: 

 Els alumnes no poden ser discriminats per raó de naixement, sexe, 

capacitat econòmica o nivell social, ni per discapacitats físiques, 

sensorials o psíquiques o qualsevol altra condició o circumstància 

personal o social. 

 La Conselleria d’Educació i Universitat ha de promoure polítiques 

educatives d’integració i de compensació de situacions de desavantatge 

social i personal, amb la implicació d’altres institucions i organismes 

públics. 

 Els centres han de desenvolupar iniciatives que evitin la discriminació 

dels alumnes i els plans de convivència escolar han de garantir la plena 

integració de tot l’alumnat del centre. La Conselleria d’Educació i 

Universitat ha de garantir aquest dret mitjançant l’adjudicació dels 

recursos necessaris a cada centre. 

 

Pel que fa a la protecció de la persona menor d’edat, cal seguir la Llei orgànica 

8/2015, de 22 de juliol, i la Llei 26/2015, de 28 de juliol, relatives a la 

modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, les quals 

modifiquen la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del 

menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil, 

en tant que es desprèn de l’article 2, als efectes de la interpretació i aplicació 

en cada cas de l’interès superior del menor, que s’ha de tenir en compte, entre 

d’altres, el criteri general de la preservació de l’orientació i de la identitat 

sexual, així com la no discriminació per aquesta o qualsevol altra condició i 

garantir el desenvolupament harmònic de la seva personalitat. 

 

D’acord amb l’article 9 de la Llei 26/2015 cal observar els deures relatius a 

l’àmbit social; d’entre aquests, que els menors han de respectar les persones 

amb les quals es relacionen i l’entorn en el qual es desenvolupen. Aquests 

deures inclouen respectar la dignitat, la integritat i la intimitat de totes les 

persones amb les quals es relacionen amb independència de la seva edat, 

nacionalitat, origen racial o ètnic, religió, sexe, orientació i identitat sexual, 
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discapacitat, característiques físiques o socials o pertinença a determinats grups 

socials, o qualsevol altra circumstància personal o social. 

 

Així mateix, un dels principis rectors de l’actuació dels poders públics en 

relació amb els menors és el lliure desenvolupament de la seva personalitat 

d’acord amb la seva orientació i identitat sexual. 

 

El 3 de juny de 2016 va entrar en vigor la Llei 8/2016, de 30 de maig, per 

garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar 

l’LGTBI fòbia, la qual té com a objectiu garantir i desenvolupar l’exercici dels 

drets de les persones lesbianes, gais, trans (transsexuals i transgènere), bisexuals 

i intersexuals; evitar que es puguin produir situacions de discriminació i/o 

violència per raó de la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió 

de gènere, i assegurar que a les Illes Balears es pugui viure la diversitat sexual i 

afectiva amb plena llibertat. 

 

Al capítol II es preveu l’àmbit educatiu com a sector d’intervenció en el qual 

s’ha de tenir en compte la diversitat afectiva i sexual, així com la disposició de 

mesures de prevenció i actuació contra l’assetjament de què puguin ser objecte 

les persones LGTBI. L’article 12 assenyala el principi de coeducació per tal que 

s’inclogui als projectes educatius i incorporar als plans d’acció tutorial i als 

plans i reglaments de convivència dels centres educatius com a acció educativa 

que potencia la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de qualsevol mena de 

discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de 

gènere. 

 

Així mateix, en relació amb la garantia de la igualtat real i efectiva de les 

persones d’acord amb la seva identitat i l’expressió de gènere, l’article 22 

estableix tota una sèrie de mesures en l’àmbit competencial de la Comunitat 

Autònoma adreçades, entre d’altres, als centres educatius, les administracions 

públiques de les Illes Balears i les persones transsexuals, les quals s’han de 

poder acollir al que estableix aquesta llei sense que calgui cap diagnòstic de 

disfòria de gènere ni cap tractament mèdic. 

 

D’altra banda, pel que fa als drets, els deures i les llibertats dels ciutadans de 

les Illes Balears, l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears estableix en l’article 

17, sobre la no-discriminació per raó de sexe, que “totes les dones i homes 

tenen el dret al lliure desenvolupament de la seva personalitat i capacitat 

personal, i a viure amb dignitat, seguretat i autonomia”. En el mateix article 

s’indica que “totes les persones tenen dret a no ser discriminades per raó de la 

seva orientació sexual”. I, en l’article 26, sobre educació, s’afegeix que “totes 

les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions 

d’igualtat”. 
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Introducció 

 

La identitat de gènere és la percepció que una persona té sobre si mateix del fet 

de sentir-se home, dona, una barreja o cap dels dos casos. És a dir, és 

l’autoidentificació que cada persona fa de si mateixa. 

 

Les identitats de gènere poden ser iguals o diferents del sexe que s’assigna en 

néixer (sexe biològic o d’assignació). Encara que la majoria de les persones 

desenvolupen una identitat de gènere d’acord amb el sexe d’assignació, per a 

algunes altres la seva identitat de gènere és diferent del seu sexe d’assignació. 

 

L’expressió de gènere es configura a través de la vivència íntima del propi 

gènere, incloent-hi la vivència del propi cos i la seva sexualitat, juntament amb 

la vivència social del gènere en aspectes com la vestimenta, el llenguatge, les 

maneres i altres pautes de comportament que s’identifiquen amb la 

socialització amb un o un altre gènere, partint dels comportaments estàndards 

que s’atribueixen al comportament segons el gènere atribuït des del moment 

del naixement; és a dir, les conductes, actituds o comportaments establerts 

socialment. 

 

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

l’autoconcepte i la percepció de les persones de l’entorn, i pot ser ja estable al 

voltant de la primera infància. Per tant, és possible que en aquesta etapa pugui 

donar-se una identitat diferent del sexe d’assignació, que fins i tot pugui arribar 

a produir un malestar profund i un rebuig del propi cos. 

  

La realitat dels i les menors trans forma part de la diversitat de l’ésser humà, 

encara que no sempre és visibilitzada, compresa, valorada i integrada a causa 

d’obstacles de diferent natura que connecten amb un sistema de creences 

profundament sexistes i transfòbiques. 

 

El sistema educatiu ha d’integrar l’educació en la diversitat, incloent-hi 

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

i imprescindible en la transmissió dels valors d’igualtat, pluralitat, diversitat i 

respecte cap a l’ésser humà. 

 

Les persones trans són un col·lectiu heterogeni tant en la manifestació de la 

seva identitat en l’àmbit social com en les seves necessitats d’assistència en el 

procés de transició, per la qual cosa no procedeix imposar itineraris únics o 

models estereotipats d’identitat que puguin convertir-se, al seu torn, en 

vulneracions dels drets d’aquestes persones. La transsexualitat, quan es 

manifesta en edats primerenques, pot presentar una vulnerabilitat especial, que 
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es tradueix en problemes d’inclusió i de rebuig social, els quals en l’àmbit 

educatiu poden desembocar en un abandonament escolar no desitjat i en 

fracàs escolar, amb la repercussió consegüent en el futur personal i 

professional. 

 

Les dificultats a les quals ha d’enfrontar-se la persona transsexual fan necessari 

desenvolupar accions que permetin donar la resposta adequada a aquestes 

persones, a les seves famílies i al seu entorn per aconseguir-ne la plena inclusió 

social i evitar les situacions de rebuig, intimidació, assetjament o transfòbia. 

Aquests problemes cal tractar-los proporcionant informació, formació i 

sensibilització a la comunitat educativa i a la societat en general i afavorint 

l’aprenentatge de valors que es basin a educar en la diferència i en la diversitat 

sexual i de gènere, tenint en compte la interseccionalitat de la persona. 

 

1. Objecte 

 

Aquest Protocol té com a finalitat oferir pautes que facilitin una resposta 

educativa adequada mitjançant un procés d’acompanyament, sensibilització en 

el centre educatiu i d’assessorament al o la menor, a la seva família, al 

professorat i, si n’és el cas, a la resta de la comunitat educativa. Aquestes 

pautes han de permetre abordar de la forma més adequada l’atenció educativa 

als i les menors trans i garantir-ne un desenvolupament lliure de la seva 

personalitat i la no-discriminació per motius d’identitat de gènere o 

d’orientació sexual, a fi de prevenir i evitar situacions de transfòbia, exclusió, 

assetjament escolar o de violència de gènere des d’una coordinació 

institucional que permeti identificar-ne les necessitats i adoptar les mesures 

adients. 

 

2. Àmbit d’aplicació 

 

Aquest Protocol i les mesures o consideracions que hi figuren s’han d’aplicar a 

tots els centres sostinguts amb fons públics del sistema educatiu de la 

Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 

3. Principis generals d’actuació 

 

Totes les actuacions derivades d’aquest Protocol s’han de regir pels principis de 

respecte i protecció a les persones implicades, imparcialitat, confidencialitat, 

diligència i celeritat. 

 

D’acord amb allò exposat, i amb l’objectiu de garantir els drets de l’alumnat en 

l’àmbit del sistema educatiu, s’han de tenir en compte els principis i 

consideracions següents: 
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a) L’alumnat i el personal docent i no docent dels centres educatius de la 

Comunitat Autònoma de les Illes Balears tenen dret a triar la seva 

identitat de gènere lliurement autodeterminada i acceptada, d’acord amb 

els preceptes constitucionals. 

b) Els centres, dins el seu àmbit, han d’incloure el principi de coeducació 

en els projectes i plans educatius i han d’adoptar les mesures que siguin 

necessàries per prevenir, detectar i erradicar actituds i pràctiques que 

suposin prejudici o que siguin discriminatòries. 

c) L’Administració educativa ha de vetllar perquè el sistema educatiu sigui 

un espai de respecte lliure de tota pressió, agressió o discriminació per 

motius d’identitat de gènere i/o d’orientació sexual. 

d) Les administracions han de promoure programes de coordinació entre el 

sistema educatiu i el sistema de salut per millorar la intervenció davant 

situacions de risc que posin en perill el desenvolupament integral del o 

la menor trans. 

e) S’ha de vetllar per la protecció adequada dels alumnes i les seves 

famílies contra totes les formes d’exclusió social i violència, incloent-hi 

l’assetjament i la fustigació o qualsevol actitud o comportament que 

vulneri la integritat de la persona, dins l’àmbit escolar. 

f) S’ha d’assegurar que no es marginin ni segreguin alumnes segons la seva 

identitat de gènere o la seva orientació sexual, amb l’objectiu de 

protegir-los, i que se n’identifiquin i se’n respectin de manera 

participativa els interessos. 

 

4. Procés de detecció, comunicació i actuació i mesures que cal 

adoptar al centre 

 

1. Detecció i comunicació per part del pare, la mare o els tutors legals 

 

Quan un pare, una mare, un alumne o alumna o, si n’és el cas, les persones 

que n’exerceixen la tutoria legal comuniquin al centre una identitat de gènere 

que no coincideixi amb el sexe d’assignació de l’alumna o l’alumne 

escolaritzat o en procés d’escolarització, la direcció del centre educatiu ha de 

comunicar a la família l’existència d’aquest protocol i la seva activació. 

 

El centre ha d’informar la família sobre els recursos existents en el cas que els 

desconegui (annex 6) i ha de coordinar-se amb els professionals que hi 

intervenguin, amb l’autorització de la família a través de la clàusula de 

protecció de dades (annex 7).  

 

També se’ls ha d’informar que per efectuar un canvi de nom a afectes oficials 

s’han de dirigir al Registre Civil, d’acord amb la Llei 3/2007, de 15 de març, 
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reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les 

persones. 

 

El centre ha de dur a terme les actuacions oportunes en el marc del seu pla de 

convivència, del Decret 121/2010 i dels articles 12 i 22 a de la Llei 8/2016 per 

tal de minimitzar el risc que pugui suposar trobar-se en situació de 

vulnerabilitat. En aquest sentit, són útils les mesures previstes en els apartats 5 i 

6 d’aquest Protocol. 

 

Així mateix, els tutors, amb el suport dels orientadors, han de fer l’observació i 

les actuacions d’acord amb el punt 2 d’aquest apartat i amb l’annex 1 d’aquest 

Protocol.  

 

2. Detecció, comunicació i actuacions per part del centre 

 

Quan el tutor o tutora d’un grup o qualsevol membre de l’equip docent detecti 

que un alumne o alumna menor d’edat del centre manifesta una identitat de 

gènere que no coincideix amb el seu sexe biològic o d’assignació ho ha de 

comunicar a la família a través d’una entrevista o entrevistes, a la qual pot 

assistir també l’orientador o orientadora del centre i el director o directora, o la 

persona de l’equip directiu en qui delegui. 

 

Els objectius d’aquesta entrevista o entrevistes han de ser: 

a) Informar la família sobre els indicadors observats i contrastar aquesta 

informació amb la que aporta la família (annex 1). 

b) Donar a conèixer l’existència d’aquest Protocol i informar de les 

actuacions que es duran a terme des del centre. 

c) Informar dels recursos existents en els diferents àmbits (annex 6). A més 

a més, en el cas que la família ho sol·liciti, s’ha de facilitar una còpia de 

les observacions fetes en el centre (annex 1) 

d) Acordar les mesures que s’hagin d’aplicar, d’acord amb l’apartat 5 

d’aquest Protocol (annex 2) i valorant possibles coordinacions amb 

recursos externs. 

 

En el cas que l’alumne o alumna sigui major d’edat, aquesta intervenció s’ha de 

fer directament amb la seva interlocució i ha de tenir com a objectiu 

l’assessorament i la informació sobre els recursos existents i la planificació 

d’actuacions que, de manera consensuada, es duguin a terme en l’àmbit del 

centre. 

 

La direcció del centre, una vegada duit a terme el procediment descrit en 

l’apartat anterior, n’ha d’informar l’inspector o inspectora de referència. 
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Si el centre educatiu rep informació de serveis professionals especialitzats, l’ha 

de tenir en compte a l’hora de dissenyar la resposta educativa pertinent. El 

centre ha de coordinar, si escau, possibles actuacions conjuntes en benefici de 

l’interès superior dels menors.  

 

El tutor o tutora de l’infant ha de mantenir comunicació directa amb el pare, la 

mare, l’alumne o alumna o, si n’és el cas, les persones que n’exerceixen la 

tutoria legal i, també, s’ha de coordinar amb l’especialista de l’àmbit de salut 

corresponent —si s’escau. L’orientador o orientadora del centre és qui ha de fer 

el seguiment de cada cas. 

 

En els processos d’identificació i comunicació de la situació d’alumnes trans 

s’ha d’observar en tot moment el màxim respecte al seu dret a desenvolupar 

lliurement la seva personalitat durant la infància i adolescència d’acord amb la 

seva identitat sexual i absoluta confidencialitat en relació amb el contingut de 

les informacions aportades. 

 

5. Mesures organitzatives i educatives que cal adoptar al centre 

 

Tenint sempre present l’interès dels alumnes, i d’acord amb el pare, la mare o 

els representants legals en el cas de menors d’edat, la direcció del centre ha de 

fer efectives les mesures concretades en l’article 22 de la Llei 8/2106 que 

s’hagin acordat amb la família: 

 

1. Nom sentit 

 

S’ha d’indicar a la comunitat educativa del centre que es dirigeixi a l’alumne o 

alumna pel nom amb el qual es vol identificar. S’ha de respectar el seu dret a 

emprar aquest nom en totes les activitats docents i extraescolars que es duguin 

a terme al centre, incloent-hi els exàmens o proves d’avaluació. 

 

S’ha d’adequar la documentació administrativa del centre docent (llistes, 

butlletí informatiu de qualificacions, carnet d’estudiant, etc.) a fi de tenir en 

consideració el nom i el gènere amb el qual se sent identificat l’alumne o 

l’alumna; sense perjudici que en els documents oficials d’avaluació de 

l’alumne o l’alumna, i fins que legalment procedeixi, es mantenguin les dades 

d’identitat registrals a efectes oficials. Amb aquesta finalitat s’han de seguir les 

passes següents: 

 

a) El pare, la mare o tutors legals de l’alumne o alumna (si és menor d’edat) 

han de formular la petició de canvi de nom d’acord amb el model que 

consta com a annex 3 o annex 4 —segons escaigui— a la direcció del 
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centre.  

 

En el model de sol·licitud s’hi fa constar expressament el compromís de 

les persones signants de notificar al centre el canvi de nom de l’alumne 

o alumna quan aquest sigui efectiu en el DNI. 

 

La sol·licitud s’ha de presentar signada conjuntament pel pare i la mare 

o tutors legals (si ambdós tenen la pàtria potestat de l’alumne o 

alumna). En el cas que en la sol·licitud consti una sola signatura (la del 

pare o la de la mare o tutor legal), la persona signant ha d’emplenar un 

document de declaració de responsabilitat en què exposi per escrit els 

motius pels quals tramita unilateralment la petició. En aquest cas, hi ha 

d’adjuntar la documentació acreditativa de les raons al·legades (annex 

4). 

 

b) En els centres sostinguts amb fons públics, la direcció del centre ha de 

comprovar la documentació rebuda i n’ha de trametre un còpia a 

l’òrgan responsable de l’aplicació per a la Gestió Educativa de les Illes 

Balears (GestIB) —annex 5— perquè es facin els canvis oportuns a fi i 

efecte de possibilitar que el nom volgut consti en els llistats i en la 

documentació interna del centre, sense perjudici que el nom oficial 

(mentre sigui diferent del volgut) consti als documents oficials que 

tenguin efectes en altres instàncies externes al centre docent, 

especialment els que es consideren documents oficials d’avaluació 

(annex 9). 

 

Als centres privats, la direcció del centre ha de dur a terme els canvis 

que possibilitin que el nom sentit consti en els llistats i en la 

documentació interna del centre, sense perjudici que el nom oficial 

(mentre sigui diferent del volgut) consti als documents oficials que 

tenguin efectes en altres instàncies externes al centre docent, 

especialment, els que es consideren documents oficials d’avaluació 

(annex 9). 

 

c) Una vegada tramesos els canvis al GestIB, la direcció ho ha de posar en 

coneixement del Departament d’Inspecció Educativa. 

 

d) L’òrgan responsable del GestIB ha d’informar la direcció del centre tan 

aviat com el canvi de nom s’hagi fet efectiu a la base de dades. 

 

e) En el moment que el nom volgut passàs a ser oficial a tots els efectes i es 
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reflectís al DNI de l’alumne o alumna, la direcció del centre ho ha de 

comunicar a l’òrgan responsable del GestIB (o organisme responsable 

en els centres privats) i al Departament d’Inspecció Educativa. 

 

2. Imatge i vestimenta 

 

S’ha de respectar la imatge física dels alumnes trans i la lliure elecció de la seva 

indumentària. S’ha de garantir, en qualsevol cas, la llibertat en l’ús de la 

vestimenta amb la qual l’alumne o alumna, per raó del seu gènere, s’identifica. 

Així mateix, si al centre existeix l’obligatorietat d’usar un uniforme diferenciat 

per sexes, se li ha de reconèixer el dret de dur el que correspongui en funció 

de la identitat sexual manifestada. 

 

3. Agrupaments 

 

S’ha d’evitar dur a terme al centre activitats diferenciades per sexe. Si en alguna 

ocasió estigués justificada aquesta diferenciació, el professorat ha de tenir en 

consideració el gènere amb el qual l’alumna o l’alumne s’identifica. Els centres 

on hi hagi aules diferenciades per sexe també han d’adequar-se a aquest 

protocol. 

 

4. Instal·lacions 

 

S’ha de garantir que els alumnes trans tenguin accés als banys i vestidors que 

els correspongui d’acord amb la seva identitat de gènere. 

 

5. D’altres 

 

Aquestes mesures, juntament amb altres que els centres docents adoptin en 

virtut de l’autonomia que la legislació els atorga, s’han d’incorporar al pla de 

convivència de cada centre, sense perjudici de les competències del claustre 

del professorat i del consell escolar en relació amb la seva aprovació, avaluació 

i informació. 

 

6. Actuacions de sensibilització, assessorament i formació dirigides a la 

comunitat educativa  

 

Amb caràcter orientatiu, i en funció de les necessitats detectades (annex 1), es 

recomanen les actuacions dirigides a la comunitat educativa següents: 

a) Actuacions d’informació i sensibilització sobre diversitat afectiva sexual i 

de gènere dirigides a l’alumnat, amb especial atenció al reconeixement i 

la normalització de la realitat trans; incloent-hi activitats 

d’autoconeixement, coneixement mutu, empatia, estima i comunicació 
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per afavorir la cohesió del grup. 

b) Actuacions formatives dirigides als equips directius, als orientadors, als 

equips docents i a la persona coordinadora de la comissió de 

convivència relacionades amb la diversitat sexual, fent especial èmfasi 

en el coneixement de la realitat trans. Aquestes formacions cal que 

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

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

famílies i les associacions de mares i pares dels centres relacionades amb 

la diversitat sexual i de gènere, el desenvolupament evolutiu en la 

infància i l’adolescència, els estils educatius, etc. 

 

Per al desenvolupament d’aquestes actuacions el centre docent pot comptar 

amb l’assessorament dels centres de professorat (CEP), de l’Institut per a la 

Convivència i l’Èxit Escolar, el Servei d’Atenció a la Diversitat, el Departament 

d’Inspecció Educativa i d’altres institucions (Ben Amics, associació LGTBI de 

les Illes Balears, i altres entitats col·laboradores). 

  

La Conselleria d’Educació i Universitat ha de promoure activitats formatives 

adreçades al professorat, als equips directius i, preferentment, al personal dels 

serveis d’orientació, sense perjudici d’aquelles que els centres puguin planificar 

i dur a terme en virtut de la seva autonomia. 

  

En el cas que l’assessorament el facin entitats externes a la Conselleria 

d’Educació i Universitat i impliqui una despesa per a un centre docent públic, 

cal tenir en compte la normativa sobre gestió econòmica. 

 

7. Inclusió en els plans específics de coordinació pedagògica 

 

En els plans específics de coordinació* cal tenir en compte l’intercanvi 

d’informació referent a l’alumnat objecte d’aquest Protocol, amb un esment 

especial derivat del fet que, mentre no es pugui fer efectiu el canvi de nom en 

els documents registrals corresponents, els noms que han de figurar en els 

documents oficials no es correspondran amb aquells amb què s’identifiquen 

aquests alumnes en el seu entorn de relació i que han adoptat lliurement. Els 

equips directius, com a responsables de coordinar el disseny i la realització 

                                                 

* D’acord amb l’article 11 de l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 21 

de juliol de 2014 per la qual es desplega el currículum de l’educació primària a les Illes Balears i 

l’article 12 de l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig per la qual es 

desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears, els centres docents han 

d’elaborar Plans específics de coordinació pedagògica, que han de preveure les mesures de 

coordinació entre etapes, ja sigui quan els canvis d’etapa es realitzen en el context del mateix centre, o 

quan es realitzen entre centres diferents. En aquest darrer cas, els Plans s’han de realitzar de manera 

coordinada entre els centres d’educació secundària i els centres adscrits. 
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dels plans específics de coordinació, amb la col·laboració dels Serveis 

d’Orientació, han de tenir un esment especial a incloure les referències 

pertinents i garantir que l’intercanvi d’informació entre etapes es fa de manera 

efectiva. 

 

El Departament d’Inspecció Educativa ha de supervisar els processos de 

coordinació i n’ha de fer l’assessorament. 

 

8. Mesures de prevenció, detecció i intervenció davant possibles casos de 

discriminació, assetjament escolar, violència de gènere o maltractament 

infantil per identitat de gènere 

 

1. Els centres han d’establir les mesures necessàries per prevenir i intervenir 

davant les conductes de discriminació, exclusió, agressió, fustigació o de 

possible assetjament escolar, violència de gènere o maltractament infantil 

que poguessin produir-se i incloure-les en el seu pla de Convivència. Els 

centres han d’activar si escau el protocol d’assetjament escolar corresponent. 

Tot això sense perjudici de les mesures correctores que calgui adoptar 

davant conductes que atemptin contra la dignitat personal d’altres membres 

de la comunitat educativa, especialment quan hi hagi present un component 

sexual, homòfob o trànsfob, d’acord amb el Decret 121/2010, de 10 de 

desembre, pel qual s’estableixen els drets i els deures dels alumnes i les 

normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb 

fons públics de les Illes Balears. 

 

2. Qualsevol membre de la comunitat educativa que tingui coneixement o 

sospites d’una situació d’assetjament escolar, violència o maltractament 

infantil sobre algun alumne o alumna per identitat de gènere, conforme al 

que estableix la normativa esmentada, té l’obligació de comunicar-ho a un 

professor o professora, el tutor o tutora, la persona responsable de 

l’orientació al centre o a l’equip directiu, segons el cas. En qualsevol cas, la 

persona receptora de la informació ha d’informar immediatament el director 

o directora o, en la seva absència, un membre de l’equip directiu. 

 

3. En aquells casos en els quals, a causa de l’actitud del pare, la mare o l’entorn 

familiar cap a la identitat de gènere de l’alumne o alumna, es detecti algun 

dels indicadors de maltractament recollits en el full de detecció i notificació 

del Registre Unificat de Maltractament Infantil de les Illes Balears (RUMI) 

s’ha de tramitar d’acord amb allò establert en el Protocol marc 

interdisciplinari d’actuacions en casos de maltractament infantil a les Illes 

Balears. 

 

9. Coordinació entre administracions, institucions i altres entitats 

http://die.caib.es/normativa/pdf/2010/2010_12_10_Decret121-2010_BOIB_187_23-12-2010_estableixdretsideuresdelsalumnesinormesdeconvivenciacentres.pdf
http://die.caib.es/normativa/pdf/2010/2010_12_10_Decret121-2010_BOIB_187_23-12-2010_estableixdretsideuresdelsalumnesinormesdeconvivenciacentres.pdf
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La Conselleria d’Educació i Universitat ha de promoure i establir procediments 

de coordinació d’actuacions i recursos amb les altres conselleries o altres 

administracions. Així mateix, pot promoure i establir col·laboracions amb altres 

entitats públiques o privades relacionades amb la protecció dels drets 

d’identitat de gènere, així com amb associacions, federacions i confederacions 

de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals en matèria 

d’assessorament i suport a l’alumnat trans, a les seves famílies o representants 

legals i a la comunitat educativa. 

 

10. Intervenció del Departament d’Inspecció Educativa 

 

La intervenció del Departament d’Inspecció Educativa s’ha de dur a terme en el 

marc de les funcions que li són pròpies, en especial les relacionades amb: 

 

a) Vetllar pel compliment, als centres educatius, de les lleis, els reglaments 

i altres disposicions vigents que afectin el sistema educatiu. 

b) Vetllar pel compliment i l’aplicació dels principis i valors que recull la 

Llei 2/2006, d’educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, per a la 

millora de la qualitat educativa, inclosos els destinats a fomentar la 

igualtat real entre homes i dones. 

c) Assessorar, orientar i informar els diferents sectors de la comunitat 

educativa a l’hora d’exercir els seus drets i de complir les seves 

obligacions. 

d) Emetre els informes sol·licitats per les administracions educatives 

respectives, o d’ofici, derivats del coneixement de la realitat per part de 

la Inspecció Educativa, a través de les vies reglamentàries. 
 


