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2. DADES DE L’INSTITUT I CONTEXTUALITZACIÓ 

Dades del centre 

 Institut Joan Brudieu 

 Codi Centre: 25004188 

 Correu electrònic: iesjoanbrudieu@xtec.cat - c5004188@xtec.cat 

 Web: www.insjoanbrudieu.cat 

 Telèfon centraleta: (+34) 973 35 04 03 

 Fax: (+34) 973 35 56 50 

 Horari general del centre:  
o 8:45 h. a 21:30h. 

 Horari d’atenció al públic a secretaria: 
o Matins de dilluns a divendres, de 09:00h. a 14:00h. 

o Tardes de dilluns a dijous, de 15:30h. a 18:30h. 

 

  
 

 
  

mailto:iesjoanbrudieu@xtec.cat
mailto:c5004188@xtec.cat
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Contextualització 

L’Institut Joan Brudieu, creat l’any 1933, és l’institut públic d’ensenyament secundari de referència 
de la comarca de l’Alt Urgell. Per als estudis d’ESO, té adscrites gairebé la totalitat de les escoles 
públiques de la comarca de l’Alt Urgell, excepte les situades al sud de la comarca, en els municipis 
de Peramola, Oliana i Bassella, i també té adscrites les escoles més occidentals de la comarca de 
la Cerdanya, la dels municipis de Montellà i Martinet, Lles de Cerdanya i Prullans, tots pertanyents 
a la província de Lleida. Concretament, l’Institut Joan Brudieu té una zona d’escolarització força 
extensa i que es concreta en: 
 

   
Escola Sant Esteve 

Alàs 
Escola Castellciutat 

Castellciutat 
Escola Rosa Campà 

Montferrer 
 

    
Escola Arnau Mir 
el Pla de Sant Tirs 

Escola Portella Blanca 
Lles de Cerdanya 

Escola Pere Sarret 
Martinet 

Escola Ridolaina 
Montellà 

 

    
Escola el Puig 

Prullans 
Escola Sant Climent 

Coll de Nargó 
Escola Miret i Sans 

Organyà 
Escola de Tuixén 

Tuixén 
 

   
Escola La Valira 
La Seu d’Urgell 

Escola Mossèn Albert Vives 
la Seu d’Urgell 

Escola Pau Claris 
la Seu d’Urgell 
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L’Institut Joan Brudieu, per als estudis de BTX (modalitats d’Humanitats i de Ciències i tecnologia), 
té adscrit l’Institut Aubenç, d’Oliana i l’Institut La Valira, de la Seu d’Urgell. 
 

  
Institut Aubenç 

Oliana 
Institut La Valira 
La Seu d’Urgell 

 
Imparteix els següents ensenyaments: 
 

 

ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI (ESO) 

 

BATXILLERAT (BTX) 
— Arts 
— Ciències i Tecnologia 
— Humanitats i Ciències socials 

 

BATXIBAC 
— Doble titulació Batxillerat – Baccalauréat 

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (CFM) 
— Sistemes microinformàtics i xarxes – LOE 

o [família Informàtica i comunicacions] 
— Gestió administrativa – LOE 

o [família Administració i gestió] 
— Cures auxiliars d’infermeria – LOGSE 

o [família Sanitat]  
Atenció a persones en situació de dependència – LOE 
(en organització singular) 

o [família Serveis socioculturals i a la comunitat] 

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (CFS) 
— Administració de sistemes informàtics en xarxa – LOE 

Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma – LOE 
(en alternança) 

o [família Informàtica i comunicacions]  
— Educació infantil – LOE 

o [família Serveis socioculturals i a la comunitat] 

 
Es tenen concedits els recursos següents: 

— Aula Oberta 
— Aula d’Acollida 
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— Suport Intensiu Escolarització Inclusiva (SIEI) 
— Unitat d’Educació Compartida (UEC) 

 
Com a centre públic, l'Institut: 

— Es declara laic encara que reconeix i garanteix la llibertat de consciència individual i 
mostra una actitud respectuosa davant el fet religiós. 

— Fa servir com a eina vehicular d'ensenyament la llengua catalana, sense desatendre, 
l'ús correcte del castellà. 

— Vol garantir una coherència metodològica i una actuació homogènia del claustre. 
— Es partidari d'una pedagogia activa. 
— Es manifesta com una institució democràtica i participativa, que respecta el pluralisme.  
— S'identifica amb un principi coeducador.  
— Vol ser integrador i obert a la diversitat. 
— Així mateix, l'Institut vetllarà per fomentar el respecte, en sentit ampli, envers un mateix, 

els companys i les companyes i l'entorn.  
 
El centre es projecta externament mitjancant la web https://agora.xtec.cat/iesjoanbrudieu i participa 
en programes o projectes educatius específics sobre convivència. 
 

 
 
  

https://agora.xtec.cat/iesjoanbrudieu
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3. DIAGNOSI 
 
El Manual d’Indicadors de l’Institut Joan Brudieu aglutina tots els indicadors, propis i els que sol·licita 
la Inspecció educativa, que permeten, amb el seu estudi i la seva lògica incidència en el temps, 
veure les tendències naturals de l’activitat de l’Institut, dilucidar si són positives i/o negatives i, en 
qualsevol dels casos, incidir amb propostes de millora, pragmàtiques i reals. 
 

Indicadors bàsics 

D’entre tots els indicadors, ens fixem en uns de concrets. 
 
I-C02-11 – Índex d’alumnat amb absències superior al 10% (JUST i NO justificades) [105 hores en 

còmput anual] 
 
És un indicador nou que reestructura el que hi havia fins al curs 1617, que indicava índex d’alumnat 
amb absències superior al 5% NO justificades i amb dades trimestrals. Caldrà veure quin valor és 
l’adequat per tractar-lo com a dada de qualitat i, per tant, dada significativa per a l’Institut. 
 

 
 

Absències alumnat superior al 

10% (≥ 150h anuals) [JUST i NO 

JUST] (% sobre el total d'alumnat 

matriculat) [al 5% NO JUST fins 

al 1617, inclòs]

1819 curs mat

Alumnat de CFGM i CFGS 16,6% 46 277

Alumnat de CFGM 15,9% 35 220

Alumnat de 1r curs CFGM 24,5% 26 106

CFM CAI 27,3% 6 22

CFM APD 23,8% 5 21

CFM SMX 17,1% 6 35

CFM GAD 32,1% 9 28

Alumnat de 2n curs CFGM 7,9% 9 114

CFM CAI 3,2% 1 31

CFM APD 18,2% 6 33

CFM SMX-2 5,6% 1 18

CFM SMX-3 0,0% 0 12

CFM GAD 5,0% 1 20

Alumnat de CFGS 19,3% 11 57

Alumnat de 1r curs CFGS 24,1% 7 29

CFS EDI 31,3% 5 16

CFS ASIX-DAM 15,4% 2 13

Alumnat de 2n curs CFGS 14,3% 4 28

CFS EDI 21,4% 3 14

CFS ASIX-DAM 7,1% 1 14

Alumnat de BTX 22,3% 47 211

1r BTX 24,1% 27 112

2n BTX 20,2% 20 99

Alumnat d'ESO 12,0% 41 342

1r ESO 9,3% 8 86

2n ESO 15,4% 12 78

3r ESO 12,3% 13 106

4t ESO 11,1% 8 72
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I-C02-12 – Índex d’alumnat amb absències superior al 25% (justificades i NO justificades) [262 hores 

en còmput anual] 
 

 
 

Absències alumnat superior al 

25% (≥ 262h anuals) [JUST i NO 

JUST] (% sobre el total d'alumnat 

matriculat)

1819 curs mat

Alumnat de CFGM i CFGS 6,1% 17 277

Alumnat de CFGM 6,8% 15 220

Alumnat de 1r curs CFGM 12,3% 13 106

CFM CAI 9,1% 2 22

CFM APD 4,8% 1 21

CFM SMX 14,3% 5 35

CFM GAD 17,9% 5 28

Alumnat de 2n curs CFGM 1,8% 2 114

CFM CAI 0,0% 0 31

CFM APD 6,1% 2 33

CFM SMX-2 0,0% 0 18

CFM SMX-3 0,0% 0 12

CFM GAD 0,0% 0 20

Alumnat de CFGS 3,5% 2 57

Alumnat de 1r curs CFGS 6,9% 2 29

CFS EDI 12,5% 2 16

CFS ASIX-DAM 0,0% 0 13

Alumnat de 2n curs CFGS 0,0% 0 28

CFS EDI 0,0% 0 14

CFS ASIX-DAM 0,0% 0 14

Alumnat de BTX 6,2% 13 211

1r BTX 6,3% 7 112

2n BTX 6,1% 6 99

Alumnat d'ESO 6,1% 21 342

1r ESO 1,2% 1 86

2n ESO 9,0% 7 78

3r ESO 6,6% 7 106

4t ESO 8,3% 6 72
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És un indicador nou que reestructura el que hi havia fins al curs 1617, que indicava índex d’alumnat 
amb absències superior al 25%, justificades i NO justificades, però amb dades trimestrals. Caldrà 
veure quin valor és l’adequat per tractar-lo com a dada de qualitat i, per tant, dada significativa per 
a l’Institut. 
 
 
I-S01-05 – Volum d’incidències que distorsionen les activitats d’E/A 
 

 
 

Incidències (sancions per 

conductes contràries) [% sobre el 

total d'alumnat matriculat]

1819 sanc matr

Mitjana Institut 6,9% 54 783

Alumnat de CAS 0,0% 0 5

Alumnat de CFGM 2,4% 4 168

Alumnat de 1r curs CFGM 4,7% 4 85

Alumnat de 2n curs CFGM 0,0% 0 83

Alumnat de CFGS 0,0% 0 57

Alumnat de 1r curs CFGS 0,0% 0 29

Alumnat de 2n curs CFGS 0,0% 0 28

Alumnat de BTX 1,4% 3 211

1r BTX 2,7% 3 112

2n BTX 0,0% 0 99

Alumnat d'ESO 13,7% 47 342

1r ESO 9,3% 8 86

2n ESO 23,1% 18 78

3r ESO 10,4% 11 106

4t ESO 13,9% 10 72
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Els resultats no són de qualitat ni a l’ESO, que ha augmentat força, ni a CFM, que també ha 
augmentat. Caldrà incidir-hi en la prevenció, per tal de disminuir-ne el valor. 
 
 
I-S01-06 – Grau de satisfacció de l’alumnat, de la família i del professorat amb la manera com es 

resolen els conflictes 
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A partir de les preguntes següents, que apareixen en les enquestes de Final de Curs que contesten 
els diferents sectors de la comunitat educativa de l’Institut Joan Brudieu, es comptabilitzen resultats 
que considerem de qualitat. 
 
 ALUMNAT: PREGUNTA 7 - ENQUESTA FDC 

Estàs satisfet amb el clima de convivència al centre, el control d’assistència i puntualitat de l’alumnat? 
 FAMÍLIA: PREGUNTA 7 - ENQUESTA FDC 

Esteu satisfets amb el clima de convivència al centre, el control d’assistència i puntualitat de 
l’alumnat? 

 PROFESSORAT: PREGUNTA 7 - ENQUESTA FDC 
Estàs satisfet amb el clima de convivència al centre, el control d’assistència i puntualitat de l’alumnat? 
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4. OBJECTIUS 
 

Objectiu general Objectiu específic 

1. Assegurar i garantir la 
participació, la implicació i el 
compromís de tota la comunitat 
escolar. 

 Sensibilitzar la comunitat escolar de la necessitat 
d'elaborar un Projecte de convivència amb la 
implicació i el compromís de tots els agents 
educatius. 

 Constituir i dinamitzar la comissió de convivència. 
 Incrementar la formació de la comunitat escolar en 

relació amb la convivència. 

2. Ajudar cada alumne a relacionar-
se amb si mateix, amb els altres i 
amb el món. 

 Potenciar les competències socioemocionals. 
 Potenciar les habilitats i competències necessàries 

per a la gestió positiva dels conflictes. 
 Educar infants i joves en el desenvolupament d'uns 

valors instrumentals (respecte, esforç, 
responsabilitat, etc.) que els permetin formar-se com 
a futurs ciutadans responsables i compromesos. 

 Potenciar la competència social i ciutadana de 
l'alumnat. 

3. Potenciar l'equitat i el respecte a 
la diversitat de l'alumnat en un 
marc de valors compartits. 

 Garantir l'òptima incorporació dels nous membres de 
la comunitat escolar. 

 Promoure una cultura inclusiva que respecti i valori 
les diferències en un marc de valors compartits. 

 Prevenir l'absentisme i facilitar la reincorporació de 
l'alumnat absentista 

 Promoure la participació de l'alumnat en les activitats 
complementàries, extraescolars i de lleure educatiu 
de l'entorn. 

4. Fomentar la mediació escolar i la 
cultura del diàleg com a eina 
bàsica en la gestió del conflicte. 

 Sensibilitzar la comunitat escolar en la importància 
del valor del diàleg i la gestió positiva dels conflictes. 

 Organitzar el servei de mediació al centre amb la 
participació dels diferents membres de la comunitat 
escolar. 

5. Fomentar una cultura de la pau i 
la no-violència, juntament amb els 
valors que fan possible preservar i 
enriquir  la vida de totes les 
persones.  

 Elaborar una estructura organitzativa i una gestió de 
recursos que afavoreixin la convivència i el clima 
escolar. 

 Potenciar la participació de tots els sectors de la 
comunitat escolar com a element bàsic per garantir 
la convivència i el clima escolar. 

 Afavorir els canals de comunicació del centre 
educatiu com a elements facilitadors de la 
convivència i el clima escolar. 
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5. ACTUACIONS PREVISTES 

Valors i actituds 

Temes 

 Educar en el respecte  

 Inclusió 
 
Educar en el respecte 

 

 Actuacions 
Centre  Garantir el dret a la privacitat dels membres de la comunitat escolar (drets 

d'imatge, dret a la intimitat, etc.). 
 Potenciar el treball en equip per tal de facilitar les relacions entre els membres 

de la comunitat escolar (comissions mixtes: comissió pedagògica, comissió 
econòmica, comissió d'activitats extraescolars, etc.). 
 

Aula  Acompanyar l'alumnat en el reconeixement dels seus límits i capacitats. 
 Desenvolupar, des de les diferents àrees, activitats curriculars que impliquin el 

respecte a l'expressió d'idees i opinions dels companys/es (debats, exposicions 
orals, etc.). 

 Educar l'alumnat en el coneixement i l'expressió de les emocions pròpies. 
 Ensenyar, a través del currículum, com el valor del respecte ha ajudat homes i 

cultures a aconseguir un món millor. 
 Fomentar la tutoria entre iguals per educar en el respecte. 
 Realitzar activitats que desenvolupin l'autoestima entre l'alumnat. 
 Realitzar activitats tutorials que desenvolupin l'autoconeixement de l'alumnat. 
 Treballar els elements bàsics de bona comunicació (saber escoltar i respectar el 

torn de paraula, saber demanar, saber disculpar-se, saber elogiar, saber rebre 
elogis, etc.). 
 

Entorn  Col·laborar amb les entitats de l'entorn per promoure accions de servei 
comunitari. 

 Obrir els centres a les entitats de l'entorn perquè donin a conèixer a l'alumnat i 
les famílies les seves propostes d'acció educativa. 
 

 
 
Inclusió 

 

 Actuacions 
Centre  Incloure en el Pla de formació de centre actuacions formatives relacionades 

amb l'atenció a la diversitat i la inclusió. 
 Programar accions preventives establertes en el protocol de prevenció, detecció 

i intervenció davant l'assetjament i el ciberassetjament entre iguals. 
 

Aula  Establir les mesures necessàries i els compromisos entre família i tutor del 
centre en els continguts específics addicionals de la carta de compromís 
educatiu per garantir l'èxit educatiu dels seus fills. 
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 Actuacions 
Entorn  Col·laborar amb els centres de l'entorn en l'elaboració i desenvolupament de 

projectes (de caire artístic, musical, cívic, etc.) que fomentin la inclusió, la 
igualtat d'oportunitats i el respecte a la diversitat.  

 Promoure la participació de l'alumnat i els seus representants en trobades i 
experiències que eduquen en la pràctica de valors cívics, democràtics i inclusius 
(Consell dels infants, Consell de joves, trobades comarcals de delegats, 
audiències públiques, etc.). 

 Treballar coordinadament amb els serveis educatius en relació amb l'alumnat 
amb necessitats educatives especials (CRP, EAP, ELIC, CREDA, CREDV, etc.).  
 

 
 
 

Resolució de conflictes 

Temes 

 Absentisme  

 Conflictes greus 

 Gestió i resolució positiva dels conflictes 
 
Absentisme 

 

 Actuacions 
Centre  Aportar les experiències al voltant de la gestió dels casos d'absentisme que es 

duen a terme en el centre als seminaris de traspàs primària-secundària, a les 
reunions amb altres centres de l'entorn, etc. 
 

Aula  Fer un seguiment individualitzat dels alumnes que s'incorporen al centre 
després d'un període d'absentisme per garantir-ne al màxim la integració. 
 

 
 
Conflictes greus 

 

 Actuacions 
Centre  Assignar personal que vigili les hores d'esbarjo, les entrades i sortides, i altres 

espais del centre. 
 Implicar l'alumnat en la detecció de possibles conflictes. 
 Posar a l'abast de la comunitat escolar diversos canals de comunicació 

(contacte personal, e-mail, bústia, telèfon, etc.) per facilitar la detecció 
d'incidents greus. 

 Recollir sistemàticament els conflictes greus que es produeixen en l'àmbit 
escolar i els elements personals, causals i contextuals que en permetran l'anàlisi 
posterior. 
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 Actuacions 
Aula  Coordinar amb l'equip docent estratègies i actuacions (reorganitzar espais, 

seguiment de l'alumnat, etc. ) per dur a terme a l'aula. 
 Recollir en els continguts específics addicionals de la carta de compromís 

educatiu les mesures necessàries i els compromisos entre família, tutor del 
centre i alumne (a partir del primer curs de l'educació secundària obligatòria o si 
es veu oportú, cicle superior d'educació primària) en la resolució dels conflictes 
greus amb l'alumnat. 

 Treballar amb el grup-classe els elements personals, causals i contextuals dels 
conflictes i acordar propostes de millora. 
 

Entorn  Donar a conèixer a les famílies les Normes d'organització i funcionament de 
centre (NOFC) i les conseqüències previstes pel seu incompliment. 

 Informar amb rapidesa les famílies d'alumnes implicats en algun conflicte greu 
per tal de fer-les copartíceps de l'aplicació de possibles mesures provisionals. 
 

 
 
Gestió i resolució positiva dels conflictes 

 

 Actuacions 
Centre  Incloure en la memòria anual la valoració de les actuacions realitzades en la 

resposta als conflictes lleus i elaborar, si s'escau, propostes de millora. 
 Utilitzar canals de comunicació per compartir amb la comunitat escolar els 

mecanismes i estratègies de gestió i resolució de conflictes. 
 

Aula  Ajudar l'alumnat a reflexionar després de realitzar una acció, a fer-se'n 
responsable i a assumir les conseqüències que se'n poden derivar. 

 Coordinar-se a nivell d'equip docent respecte a les actuacions i les estratègies a 
dur a terme a l'aula. 

 Donar a conèixer les Normes d'organització i funcionament de centre (NOFC) i 
les conseqüències previstes pel seu incompliment. 

 Treballar amb el grup classe els elements personals, causals i contextuals dels 
conflictes que s'han donat a l'aula per acordar propostes de millora grupals. 
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Organització de centre 

Temes 

 Acollida 

 Comunicació 

 Norma 
 
Acollida 

 

 Actuacions 
Centre  Aportar les experiències que es duen a terme en el centre als seminaris de 

traspàs primària-secundària, reunions amb altres centres de l'entorn, espais 
virtuals d'intercanvi o pràctica compartida (xtec.cat), etc. 

 Proporcionar a la comunitat escolar (especialment al personal d'atenció i 
serveis) pautes i estratègies d'atenció a les persones que arriben al centre. 
 

Aula  Establir les mesures necessàries i els compromisos entre família, tutor del 
centre i alumne (a partir del primer curs de l'educació secundària obligatòria o si 
es veu oportú, cicle superior d'educació primària) en els continguts específics 
addicionals de la carta de compromís educatiu per millorar l'assistència al 
centre. 

 Establir un company guia dels nous alumnes per facilitar la seva acollida. 
 Realitzar reunions de traspàs d'informació i d'anàlisi del grup- classe per a 

l'acompanyament dels professionals que intervindran per primer cop a l'aula. 
 

Entorn  Donar a conèixer i orientar les famílies i l'alumnat sobre activitats 
d'associacionisme juvenil i entitats de lleure i voluntariat de l'entorn, per tal de 
facilitar la seva participació i integració. 

 Informar dels recursos de l'entorn als professionals que s'incorporen al centre 
(centre de recursos, biblioteques, serveis socials, etc.). 
 

 
 
Comunicació 

 

 Actuacions 
Centre  Incloure en el Pla de Formació de centre actuacions formatives adreçades a la 

direcció del centre per a la millora de la gestió de la informació i el coneixement. 
 Incloure en el Pla de Formació de centre actuacions formatives per a la millora 

de l'ús i gestió de canals virtuals de comunicació (xarxes socials, blocs, web, 
correu electrònic, etc.). 

 Incloure en la memòria anual la valoració de les actuacions realitzades per 
millorar els sistemes d'informació i comunicació del centre, elaborant, si escau, 
propostes de millora. 

 Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la comunitat escolar 
sobre els sistemes d'informació i comunicació del centre. 
 

Aula  Fomentar la tutoria entre iguals per facilitar la comunicació amb alumnat 
nouvingut o amb altres necessitats. 
 



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Joan Brudieu 
MANUAL 

CODI: PDC 

DATA: 14/02/2020 

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 
VERSIÓ: 01 

PÀGINA: 18 DE 40 

 

 
Doc: 1920_PdC_Projecte_de_Convivencia 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (14-febr.-20)  

La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut 

 

 Actuacions 
Entorn  Formar part d'una xarxa de centres. 

 

 
 
Norma 

 

 Actuacions 
Centre  Incloure la valoració de les actuacions realitzades per promoure el compliment i 

seguiment de les normes en la memòria anual, elaborant, si escau, propostes 
de millora. 

 Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la comunitat escolar 
sobre l'aplicació i compliment de les normes en el centre. 
 

Aula  Incidir en els deures o responsabilitats per garantir els drets de tothom recollits 
en les NOFC. 
 

Entorn  Donar a conèixer a les famílies les Normes d'organització i funcionament de 
centre (NOFC). 

 Facilitar el diàleg amb les associacions d'estudiants o òrgans que els 
representin per escoltar la seva opinió i propostes. 

 Facilitar la participació de les famílies en l'elaboració i gestió de la norma 
(consell escolar, comissió de convivència, comissions mixtes de treball, etc.). 

 Facilitar la participació dels alumnes en els consells escolars municipals per 
poder formar part de les comissions que treballin les normes més genèriques de 
la ciutat. 
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6. PLANIFICACIÓ 

Absentisme 

Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Aportar les experiències al 
voltant de la gestió dels 
casos d'absentisme que es 
duen a terme en el centre 
als seminaris de traspàs 
primària-secundària, a les 
reunions amb altres centres 
de l'entorn, etc. 

 Els centres de primària aporten als 
centres de secundària un model de 
recollida d'informació per al traspàs 
de primària - secundària on 
apareixen aspectes de 
desenvolupament personal, hàbits, 
capacitats personals i de les 
diferents àrees curriculars. 

 Coordinació 
pedagògica 

 Del 
01/09/2019 al 
30/06/2020 

 Fer un seguiment 
individualitzat dels alumnes 
que s'incorporen al centre 
després d'un període 
d'absentisme per garantir-
ne al màxim la integració. 

 Seguiment de l'alumne.  Tutor.  

 
 

Acollida 

Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Aportar les experiències que es duen a terme 
en el centre als seminaris de traspàs 
primària- secundària, reunions amb altres 
centres de l'entorn, espais virtuals 
d'intercanvi o pràctica compartida (xtec.cat), 
etc. 

 Reunions de 
traspàs 
primària- 
secundària. 

 Cap d'estudis, 
coordinador 
pedagògic i 
psicopedagoga del 
centre. 

 

 Donar a conèixer i orientar les famílies i 
l'alumnat sobre activitats d'associacionisme 
juvenil i entitats de lleure i voluntariat de 
l'entorn, per tal de facilitar la seva participació 
i integració. 

 Xerrades del 
PAT. 

 Tutor.  

 Establir les mesures necessàries i els 
compromisos entre família, tutor del centre i 
alumne (a partir del primer curs de l'educació 
secundària obligatòria o si es veu oportú, 
cicle superior d'educació primària) en els 
continguts específics addicionals de la carta 
de compromís educatiu per millorar 
l'assistència al centre. 

 Signar la carta 
de compromís 
educatiu. 

 Cap d'estudis  

 Establir un company guia dels nous alumnes 
per facilitar la seva acollida. 

 Escollir un 
alumne per 
acompanyar un 
nouvingut. 

 Tutor.  

 Informar dels recursos de l'entorn als 
professionals que s'incorporen al centre 
(centre de recursos, biblioteques, serveis 
socials, etc.). 

 La proposta 
d'actuació és el 
recurs. 

 Director.  

 Proporcionar a la comunitat escolar 
(especialment al personal d'atenció i serveis) 
pautes i estratègies d'atenció a les persones 
que arriben al centre. 

 Equips docents. 
 Entrevistes 

personals i full 
de seguiment. 

 Tutors i 
psicopedagoga del 
centre. 
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Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Realitzar reunions de traspàs d'informació i 
d'anàlisi del grup- classe per a 
l'acompanyament dels professionals que 
intervindran per primer cop a l'aula. 

 Equips docents 
d'inici de curs. 

 Coordinadors.  

 
 

Comunicació 

Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Fomentar la tutoria entre iguals per 
facilitar la comunicació amb alumnat 
nouvingut o amb altres necessitats. 

 Pla d'acollida.  Tutor.  

 Formar part d'una xarxa de centres.  Xarxa de qualitat.  Director.  

 Incloure en el Pla de Formació de 
centre actuacions formatives 
adrecades a la direcció del centre per 
a la millora de la gestió de la 
informació i el coneixement. 

 Formació Xtec.  Equip directiu.  

 Incloure en el Pla de Formació de 
centre actuacions formatives per a la 
millora de l'ús i gestió de canals 
virtuals de comunicació (xarxes 
socials, blocs, web, correu electrònic, 
etc.). 

 Formació TIC TAC pròpia 
i formació XTEC. 

 Professorat  

 Incloure en la memòria anual la 
valoració de les actuacions realitzades 
per millorar els sistemes d'informació i 
comunicació del centre, elaborant, si 
escau, propostes de millora. 

 Recollir a la memòria 
anual de centre les 
valoracions de les 
actuacions realitzades en 
relació a la comunicació. 

 Director.  

 Recollir el grau de satisfacció dels 
diferents agents de la comunitat 
escolar sobre els sistemes d'informació 
i comunicació del centre. 

 Enquestes de satisfacció.  Coordinador/a 
de qualitat 

 

 
 

Conflictes greus 

Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Assignar personal que vigili les hores 
d'esbarjo, les entrades i sortides, i altres 
espais del centre. 

 Ho tenim especificat 
als horaris de guàrdia 
setmanal i a les 
NOFC. 

 Equip directiu.  

 Coordinar amb l'equip docent estratègies i 
actuacions (reorganitzar espais, seguiment 
de l'alumnat, etc. ) per dur a terme a l'aula  

 Actes de reunió de 
tutors i equip docent. 

 Coordinadors.  

 Donar a conèixer a les famílies les Normes 
d'organització i funcionament de centre 
(NOFC) i les conseqüències previstes pel 
seu incompliment. 

 Reunions de famílies 
a l'inici del curs. 

 Tutor.  
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Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Implicar l'alumnat en la detecció de possibles 
conflictes. 

 Xerrades de mediació 
escolar a l'hora de 
tutoria per 
conscienciar 
l'alumnat. 

 Cap d'estudis  

 Informar amb rapidesa les famílies 
d'alumnes implicats en algun conflicte greu 
per tal de fer-les copartíceps de l'aplicació de 
possibles mesures provisionals. 

 Aplicació de les 
NOFC, amb pacte 
amb la família dels 
dies de sanció. 

 Cap d'estudis i 
tutors 

 

 Posar a l'abast de la comunitat escolar 
diversos canals de comunicació (contacte 
personal, e- mail, bústia, telèfon, etc.) per 
facilitar la detecció d'incidents greus.  

 Ens comuniquem via 
telefònica, ALEXIA i 
correu electrònic. 

 Tutor i cap 
d'estudis. 

 

 Recollir en els continguts específics 
addicionals de la carta de compromís 
educatiu les mesures necessàries i els 
compromisos entre família, tutor del centre i 
alumne (a partir del primer curs de l'educació 
secundària obligatòria o si es veu oportú, 
cicle superior d'educació primària) en la 
resolució dels conflictes greus amb l'alumnat.  

 Carta de compromís 
educatiu. 

 Director.  

 Recollir sistemàticament els conflictes greus 
que es produeixen en l'àmbit escolar i els 
elements personals, causals i contextuals 
que en permetran l'anàlisi posterior. 

 Utilitzem el registre 
d'incidents propis del 
centre. 

 Cap d'estudis  

 Treballar amb el grup-classe els elements 
personals, causals i contextuals dels 
conflictes i acordar propostes de millora. 

 Xerrades a tutoria.  Tutor.  

 
 

Gestió i resolució positiva dels conflictes 

Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Ajudar l'alumnat a reflexionar 
després de realitzar una acció, a fer- 
se'n responsable i a assumir les 
conseqüències que se'n poden 
derivar. 

 Entrevistes de tutoria 
personal amb l'alumnat. 

 Tutor personal.  

 Coordinar-se a nivell d'equip docent 
respecte a les actuacions i les 
estratègies a dur a terme a l'aula. 

 Acords de les reunions dels 
equips docents, anàlisi de 
conflictes, possibles 
causes i propostes de 
millora. 

 Tutor  

 Donar a conèixer les Normes 
d'organització i funcionament de 
centre (NOFC) i les conseqüències 
previstes pel seu incompliment. 

 Extracte de les NOFC per 
l'alumne facilitat a la 
jornada d'acollida, penjat a 
les aules i a la web del 
centre. 

 Tutor.  

 Incloure en la memòria anual la 
valoració de les actuacions 
realitzades en la resposta als 
conflictes lleus i elaborar, si s'escau, 
propostes de millora. 

 Recull dels resultats de 
resolució de conflictes al 
llarg de l'any. 

 Psicopedagog/a 
del centre 
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Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Treballar amb el grup classe els 
elements personals, causals i 
contextuals dels conflictes que s'han 
donat a l'aula per acordar propostes 
de millora grupals. 

 La proposta d'actuació és 
el recurs. 

 Tutor.  

 Utilitzar canals de comunicació per 
compartir amb la comunitat escolar 
els mecanismes i estratègies de 
gestió i resolució de conflictes. 

 Comunicació via telefònica 
i via alexia. 

 Tutor.  

 
 

Norma 

Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Donar a conèixer a les famílies les 
Normes d'organització i funcionament de 
centre (NOFC). 

 Extracte de les NOFC a 
la web i informació a les 
reunions inicials de 
curs. 

 Director i tutors.  

 Facilitar el diàleg amb les associacions 
d'estudiants o òrgans que els representin 
per escoltar la seva opinió i propostes. 

 Reunions del consell de 
delegats i representants 
d'alumnes al consell 
escolar. 

 Cap d'estudis  

 Facilitar la participació de les famílies en 
l'elaboració i gestió de la norma (consell 
escolar, comissió de convivència, 
comissions mixtes de treball, etc.). 

 Aprovació de les NOFC 
al consell escolar. 

 Director.  

 Facilitar la participació dels alumnes en 
els consells escolars municipals per poder 
formar part de les comissions que treballin 
les normes més genèriques de la ciutat. 

 Es fan reunions del 
consell d'adolescents al 
municipi. 

 Cap d'estudis  

 Incidir en els deures o responsabilitats per 
garantir els drets de tothom recollits en les 
NOFC. 

 Seguiment del PAT.  Tutor.  

 Incloure la valoració de les actuacions 
realitzades per promoure el compliment i 
seguiment de les normes en la memòria 
anual, elaborant, si escau, propostes de 
millora. 

 Valoració de les 
actuacions en relació a 
la norma. 

 Director.  

 Recollir el grau de satisfacció dels 
diferents agents de la comunitat escolar 
sobre l'aplicació i compliment de les 
normes en el centre. 

 Enquestes de 
satisfacció. 

 Coordinador/a 
qualitat. 

 

 
 

Educar en el respecte 

Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Acompanyar l'alumnat en el reconeixement dels 
seus límits i capacitats. 

 Acció tutorial 
(recursos PAT). 

 Tutor.  

 Col·laborar amb les entitats de l'entorn per 
promoure accions de servei comunitari. 

 Servei comunitari 
de 4t d'ESO. 

 Cap d'estudis  
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Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Desenvolupar, des de les diferents àrees, 
activitats curriculars que impliquin el respecte a 
l'expressió d'idees i opinions dels companys/es 
(debats, exposicions orals, etc.). 

 Exposicions i 
debats des de 
diferents àrees. 

 Professorat 
d'àrea. 

 

 Educar l'alumnat en el coneixement i l'expressió 
de les emocions pròpies. 

 Acció tutorial 
(recursos PAT). 

 Tutor.  

 Ensenyar, a través del currículum, com el valor 
del respecte ha ajudat homes i cultures a 
aconseguir un món millor. 

 Currículum de 
cultura i valors 
ètics, religió i 
història. 

 Professorat 
d'àrea. 

 

 Fomentar la tutoria entre iguals per educar en el 
respecte. 

 Acció tutorial 
(recursos PAT). 

 Tutor.  

 Garantir el dret a la privacitat dels membres de 
la comunitat escolar (drets d'imatge, dret a la 
intimitat, etc.). 

 Signatura del dret 
d'imatge a l'inici de 
curs (RGPD). 

 Director.  

 Obrir els centres a les entitats de l'entorn 
perquè donin a conèixer a l'alumnat i les 
famílies les seves propostes d'acció educativa. 

 Escola de pares.  Secretària.  

 Potenciar el treball en equip per tal de facilitar 
les relacions entre els membres de la comunitat 
escolar (comissions mixtes: comissió 
pedagògica, comissió econòmica, comissió 
d'activitats extraescolars, etc.). 

 Reunions d'equips 
de millora, equips 
docents, 
comissions, etc. 

 Director.  

 Realitzar activitats que desenvolupin 
l'autoestima entre l'alumnat. 

 Acció tutorial 
(recursos PAT). 

 Tutor.  

 Realitzar activitats tutorials que desenvolupin 
l'autoconeixement de l'alumnat. 

 Pla orientador.  Tutor.  

 Treballar els elements bàsics de bona 
comunicació (saber escoltar i respectar el torn 
de paraula, saber demanar, saber disculpar-se, 
saber elogiar, saber rebre elogis, etc.). 

 Acció tutorial 
(recursos PAT). 

 Tutor.  

 
 

Inclusió 

Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Col·laborar amb els centres de l'entorn en 
l'elaboració i desenvolupament de 
projectes (de caire artístic, musical, cívic, 
etc.) que fomentin la inclusió, la igualtat 
d'oportunitats i el respecte a la diversitat. 

 Concerts de la coral, 
exposicions, obres 
de teatre... 

 Professorat  

 Establir les mesures necessàries i els 
compromisos entre família i tutor del 
centre en els continguts específics 
addicionals de la carta de compromís 
educatiu per garantir l'èxit educatiu dels 
seus fills. 

 Carta de compromís 
educatiu. 

 Cap d'estudis  

 Incloure en el Pla de formació de centre 
actuacions formatives relacionades amb 
l'atenció a la diversitat i la inclusió. 

 Pla de formació.  Cap d'estudis  
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Actuacions Recursos Responsables Temporització 

 Programar accions preventives 
establertes en el protocol de prevenció, 
detecció i intervenció davant 
l'assetjament i el ciberassetjament entre 
iguals. 

 Xerrades i tallers a 
les tutories. 

 Cap d'estudis  

 Promoure la participació de l'alumnat i els 
seus representants en trobades i 
experiències que eduquen en la pràctica 
de valors cívics, democràtics i inclusius 
(Consell dels infants, Consell de joves, 
trobades comarcals de delegats, 
audiències públiques, etc.). 

 Consell 
d'adolescents. 

 Cap d'estudis  

 Treballar coordinadament amb els serveis 
educatius en relació amb l'alumnat amb 
necessitats educatives especials (CRP, 
EAP, ELIC, CREDA, CREDV, etc.). 

 Reunions de la CAD 
(Comissió atenció a 
la diversitat). 

 Altres reunions 
específiques. 

 Cap d'estudis, 
coordinador 
pedagògic i 
psicopedagoga del 
centre. 

 

 
 
 
 
 

7. PROTOCOLS PER A LA MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA 
 
La Generalitat de Catalunya ofereix uns protocols que serveixen com a base per a aquesta gestió 
en qualsevol marc escolar i aquests han de ser els nostres referents sempre que alguna resolució 
s’escapi de la nostra definició. 
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Circuit simplificat d’intervenció davant conductes de l’alumnat greument perjudicials per a 
la convivència  

Aquest nou circuit sintetitza les fases de comunicació i intervenció de diversos protocols per a la 
millora de la convivència amb la finalitat d’unificar criteris i procediments d’actuació davant aquestes 
situacions. Vegeu circuit. 

 
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/circuit-simplificat-
intervencio.pdf   

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/#bloc1
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/#bloc1
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/circuit-simplificat-intervencio.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/circuit-simplificat-intervencio.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/circuit-simplificat-intervencio.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/circuit-simplificat-intervencio.pdf
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Actuació amb menors de catorze anys en situacions de conflicte o comissió d'una infracció 
penal 

 
 
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflicte-comissio-infraccio-
penal/index.html 
 
  

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflicte-comissio-infraccio-penal/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflicte-comissio-infraccio-penal/index.html
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Intervenció en cas de conflicte greu amb l'alumnat 

.  
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflictes-greus/index.html 
  

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflictes-greus/index.html


 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Joan Brudieu 
MANUAL 

CODI: PDC 

DATA: 14/02/2020 

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 
VERSIÓ: 01 

PÀGINA: 28 DE 40 

 

 
Doc: 1920_PdC_Projecte_de_Convivencia 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (14-febr.-20)  

La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut 

 

Maltractament infantil i adolescent 

 
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/maltractament-infantil-
adolescent/index.html 
  

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/maltractament-infantil-adolescent/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/maltractament-infantil-adolescent/index.html
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Prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d'odi i discriminació 

 
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conductes-odi-i-discriminacio/ 
  

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conductes-odi-i-discriminacio/


 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Joan Brudieu 
MANUAL 

CODI: PDC 

DATA: 14/02/2020 

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 
VERSIÓ: 01 

PÀGINA: 30 DE 40 

 

 
Doc: 1920_PdC_Projecte_de_Convivencia 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (14-febr.-20)  

La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut 

 

Prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament i el ciberassetjament entre iguals 

 
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-
entre-iguals/index.html  

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html
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Prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar a persones LGBTI 

 
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-
lgbti/index.html  

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
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Prevenció, detecció i intervenció davant la violència masclista entre l’alumnat 

 
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/violencia-masclista/index.html 
  

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/violencia-masclista/index.html
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Prevenció, detecció i intervenció davant situacions d’absentisme 

 
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/absentisme/index.html 
  

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/absentisme/index.html
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Circuit d’actuació en casos d’absentisme escolar a la comarca de l’Alt Urgell 
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Detecció i intervenció enfront dels NGJOV (Nous Grups de Joves Organitzats i Violents) 

 
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/Protocol_NGJOV.pdf 
  

http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/Protocol_NGJOV.pdf
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Prevenció, detecció i intervenció de processos de radicalització als centres educatius 
(PRODERAE) 

 
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/Protocol_NGJOV.pdf 
 
  

http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/Protocol_NGJOV.pdf
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8. INDICADORS 
 

Objectiu general Objectiu específic Indicador 
1. Assegurar i garantir 

la participació, la 
implicació i el 
compromís de tota la 
comunitat escolar. 

 Sensibilitzar la comunitat escolar 
de la necessitat d'elaborar un 
Projecte de convivència amb la 
implicació i el compromís de tots 
els agents educatius. 

 Relació d'actuacions de 
sensibilització per a cada sector de 
la comunitat escolar 

 Constituir i dinamitzar la 
comissió de convivència. 

 Existència de la comissió de 
convivència 

 Nombre de reunions/periodicitat de 
la comissió de convivència 

 Incrementar la formació de la 
comunitat escolar en relació amb 
la convivència. 

 Oferta d'accions formatives en 
matèria de convivència adreçades 
als diferents sectors de la comunitat 
escolar 

2. Ajudar cada alumne 
a relacionar-se amb 
si mateix, amb els 
altres i amb el món. 

 Potenciar les competències 
socioemocionals. 

 Inclusió en el Pla d'acció tutorial 
d'actuacions per desenvolupar les 
competències socioemocionals de 
l'alumnat 

 Potenciar les habilitats i 
competències necessàries per a 
la gestió positiva dels conflictes. 

 Inclusió en el Pla d'acció tutorial 
d'actuacions per treballar la gestió 
positiva dels conflictes 

 Relació d'estratègies del centre que 
afavoreixen la gestió positiva dels 
conflictes (racó de diàleg, servei de 
mediació, tutoria compartida, 
pràctiques restauratives, etc.) 

 Educar infants i joves en el 
desenvolupament d'uns valors 
instrumentals (respecte, esforc, 
responsabilitat, etc.) que els 
permetin formar-se com a futurs 
ciutadans responsables i 
compromesos. 

 Relació d'actuacions orientades a 
l'educació en valors 

 Potenciar la competència social i 
ciutadana de l'alumnat. 

 Inclusió en l'acció tutorial d'accions 
orientades a potenciar l'anàlisi crítica 
i la presa de decisions 

 Nombre d'alumnes que realitza 
Servei Comunitari 
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Objectiu general Objectiu específic Indicador 
3. Potenciar l'equitat i el 

respecte a la 
diversitat de l'alumnat 
en un marc de valors 
compartits. 

 Garantir l'òptima incorporació 
dels nous membres de la 
comunitat escolar. 

 Existència i difusió de protocols 
d'acollida de qualsevol membre de la 
comunitat escolar (alumnat, famílies, 
professorat, PAS, etc.) 

 Ús d'enquestes per valorar el grau 
de satisfacció del procés d'acollida, 
adreçades als diversos sectors de la 
comunitat 

 Relació d'activitats en el marc de 
l'acció tutorial per a l'acollida del nou 
alumnat (activitats de presentació del 
centre, alumnes padrins, activitats 
inter-etapes, etc.) 

 Existència d'un protocol específic per 
a l'acollida de l'alumnat nouvingut i 
les seves famílies 

 Promoure una cultura inclusiva 
que respecti i valori les 
diferències en un marc de valors 
compartits. 

 Nombre de xerrades, tallers que 
afavoreixen la interrelació dels 
alumnes. 

 Prevenir l'absentisme i facilitar la 
reincorporació de l'alumnat 
absentista 

 Índex d'absentisme 

 Índex d'abandonament escolar 

 Existència d'un protocol de centre de 
prevenció, detecció i intervenció 
sobre absentisme amb actuacions 
específiques per a l'alumnat que s'hi 
incorpora 

 Existència d'un protocol 
d'absentisme i acompanyament a 
l'escolarització d'àmbit comunitari en 
coordinació amb l'administració local 
i altres serveis 

 Promoure la participació de 
l'alumnat en les activitats 
complementàries, extraescolars i 
de lleure educatiu de l'entorn. 

 Inclusió en el Pla d'acció tutorial de 
la difusió a l'alumnat i les seves 
famílies de l'oferta de lleure educatiu 
de la zona 

4. Fomentar la mediació 
escolar i la cultura del 
diàleg com a eina 
bàsica en la gestió 
del conflicte. 

 Sensibilitzar la comunitat escolar 
en la importància del valor del 
diàleg i la gestió positiva dels 
conflictes. 

 Relació d'actuacions de 
sensibilització portades a terme en el 
centre 

 Organitzar el servei de mediació 
al centre amb la participació dels 
diferents membres de la 
comunitat escolar. 

 Existència d'un servei de mediació 
en el centre 

 Nombre de casos atesos en el servei 
de mediació 

 Percentatge de casos atesos resolts 
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Objectiu general Objectiu específic Indicador 
5. Fomentar una cultura 

de la pau i la no-
violència, juntament 
amb els valors que 
fan possible 
preservar i enriquir  la 
vida de totes les 
persones.  

 Elaborar una estructura 
organitzativa i una gestió de 
recursos que afavoreixin la 
convivència i el clima escolar. 

 Existència de mesures per a l'acció 
tutorial compartida dins els equips 
docents (cotutories, tutors 
referents,etc.) 

 Potenciar la participació de tots 
els sectors de la comunitat 
escolar com a element bàsic per 
garantir la convivència i el clima 
escolar. 

 Participació de l'AMPA en els 
processos d'acollida de les famílies• 
Existència d'associacions d'alumnes 

 Afavorir els canals de 
comunicació del centre educatiu 
com a elements facilitadors de la 
convivència i el clima escolar. 

 Existència d'un pla de comunicació• 
Relació d'estratègies de projecció i 
comunicació externa del centre 
(revistes, webs, blocs, etc.) 

 
 
 
 
 

9. NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE (NOFC) 
 
Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) es troben accessibles a la pàgina 
web del centre, concretament a l’apartat «Menú > Secretaria > Documentació Institut».  

 Enllaç: http://agora.xtec.cat/iesjoanbrudieu/secretaria/documentacio-institut/ 
 
Hi trobareu: 

 Les normes d'organització i funcionament del centre (NOFC) 

 Extracte de les NOFC per a l’alumnat 

 Extracte de les NOFC per a les aules d’ESO 

 Extracte de les NOFC per a les aules de BTX i d’FP 
 
  

http://agora.xtec.cat/iesjoanbrudieu/secretaria/documentacio-institut/
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