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1.Característiques i entorn del centre educatiu

a) Descripció de les característiques del centre i de l’entorn
El Col·legi Fra Joan Ballester va ser fundat l’any 1943 dins l’Escolania Parroquial de Campos.
Com  ho diu el nostre ideari és obert a totes les classes socials i optà per ser gratuït  i concertat.
El centre compta amb les etapes educatives d’educació infantil, primària i secundària obligatòria.
L’horari del centre és de jornada partida (dematí i horabaixa), distribuït de la següent manera:

Educació infantil i primària:
- Dilluns i dimecres: de 9:00 a 12:00 i de 14:30 a 16:00.
- Dimarts i dijous: de 9:00 a 13:00 i de 14:30 a 16:00.
- Divendres: De 9:00 a 14:00.

1r i 2n d’ESO:
- Dilluns i dimecres: de 8:00 a 12 i de 14:30 a 16:00.
- Dimarts i dijous: de 8:00 a 13 i de 14:30 a 16:00.
- Divendres: De 8:00 a 14:00.

3r i 4t d’ESO: Cada dia de 8:00 a 14:00.

Compta amb els serveis de: matinet i horabaixet i menjador escolar.

L’APA és l’encarregada d’organitzar i gestionar les activitats extraescolars.

Hi podem trobar un ambient educatiu obert a l’esperit de diàleg, de responsabilitat, de creativitat i
dedicació il·lusionada en la feina de cada dia, així com un ideari que respecta la llibertat dels
nostres alumnes i caracteritzat per l’humanisme cristià.

La comunitat educativa és activa i responsable, integrada per l’entitat titular, el professorat,
l’alumnat, els pares i mares i personal no docent, tot respectant l’ideari del Centre i participant a
través del Consell Escolar.

A l’entorn social del centre trobam una gran varietat motivada per la presència de distints grups de
població: immigrants peninsulars, immigrants sud-americans, marroquins així com immigrants
d’altres nacionalitats (sobretot de la Unió Europea).

La població de Campos experimenta un creixement constant, tant en població com en la
construcció d’habitatges.

Els alumnes atesos al nostre centre pertanyen a la classe mitjana. Malgrat tot, aquests darrers
anys s’està produint un gran increment de famílies immigrants que s’estableixen a la zona. Moltes
d’aquestes famílies tenen greus problemes econòmics i socioculturals.
El nostre poble, acull famílies immigrants, fet que en gran mesura està motivat per l´ocupació de
treball en el sector primari (ramaderia i agricultura), ja que una cinquena part de la població s’hi
dedica.
El fet de ser un centre integrat on els alumnes poden fer les tres etapes educatives (EI, EP i ESO)
justifica, en part, la gran demanda de places que tenim.



b) Estudi i valoració de la convivència al centre, anàlisi dels aspectes que afavoreixen i
dificulten al convivència.

En el moment de realització d’aquest pla (curs 2020/21) ens trobam amb la següent situació:

Per fer una valoració de la convivència del centre ens basarem en els resultats dels sociogrames
passats a tots els grups i amb l’anàlisi dels avisos, incidències i les amonestacions dels grups de a
partir de 6è de primària.

Pel que fa als sociogrames podem confirmar que:
- Tenim una visió més global de les relacions socials de cada classe.
- Els rols establerts en grup es repeteixen any rere any amb molt poques variacions,

sobretot els rebutjats, els ignorats i els agressors. Aquest fet està relacionat amb
l’estabilitat del grup, des d’infantil fins a 4t d’ESO.

Pel que fa a l’anàlisi dels avisos, incidències i amonestacions:
- un 18 % dels alumnes presenten conductes contràries a les normes de convivència.
- un 71 % d'aquestes conductes corresponen a avisos
- un 22,7 % d’aquestes conductes corresponen a incidències
- un 5,8 % d'aquestes conductes corresponen a amonestacions.

A partir d’aquestes dades, podem dir que la majoria de conflictes que trobam són lleus amb una
resolució gairebé immediata.
La majoria d’aquests conflictes tenen lloc dins l’aula o als canvis de classe.
Aquesta situació es veu condicionada pels següents aspectes:

Aspectes favorables de la convivència Aspectes que poden dificultar la convivència

● Projecte Educatiu  Institucional.
● Implantació de les normes de

convivència.
● Progressiva conscienciació del

claustre.
● Formació  del professorat.
● Progressiva implementació

d’estratègies i dinàmiques de
prevenció.

● Bona coordinació amb altres agents
educatius( SSSS, Policia tutor,
ajuntament)

● Foment de la tasca preventiva dels
conflictes.

● Bona predisposició i relació entre els
membres de la comunitat educativa.

● Augment progressiu de l’alumnat.
● Manca d’espais per realitzar

desdoblaments, agrupacions.
● El pati ens va quedant petit.
● Manca d’estratègies per conflictes

(més complicats).
● Ràtios elevades (més de 25)
● Nova realitat (pèrdua de valors socials)
● Abús i mal ús dels dispositius

electrònics (mòbils, rellotges..)
● Realitat virtual paralela (pares,

mestres)

c) Estudi i valoració del tractament de la igualtat entre ambdós sexes i situacions de violència
per qüestions de gènere.
Veure pla de igualtat. (en elaboració)



d) Estudi i valoració del tractament de la diversitat sexual i de gènere i situacions de violència
per qüestió de diversitat sexual.

Les normes de convivència contemplen les situacions de violència referides a diversitat sexual. El
tractament està planificat a les sessions de tutoria.

e) Resposta que el centre dóna a les situacions de conflicte. Grau d’implicació i participació
dels professors, dels alumnes i de les famílies en la resolució de conflictes.

Entenem que el conflicte és inevitable i forma part de les relacions socials d'una societat oberta i
complexa. Cal afrontar cada conflicte des de la singularitat, evitant les
generalitzacions i a partir de la gestió positiva dels conflictes. Aquests són els fonaments
d'una escola inclusiva i d'una educació intercultural que han de contribuir a garantir la
igualtat i a respectar la diversitat en una societat més cohesionada i menys excloent.

Partint de les normes de convivència és duu un registre dels avisos, les incidències i les
amonestacions que realitza el professorat en cada situació de conflicte que sorgeix. Aquest
registre és tractat setmanalment a la reunió de tutors de secundària i es prenen les mesures
oportunes. En cas que sigui necessari s’informa a la família. Cal comentar que hi ha una bona
comunicació entre el professorat i les famílies.
Abans de fer una tutoria amb les famílies, el/la tutor/a envia un formulari al professorat
corresponent per recopilar informació tant acadèmica com de comportament, d’aquesta manera es
pot tractar la gestió de conflictes, si és necessari, amb les famílies.

Es realitzen dinàmiques d’habilitats socials, intel·ligència emocional i resolució de conflictes,
adaptades a l’edat, per tal de donar estratègies als alumnes perquè siguin el més autònoms
possible a l’hora de resoldre conflictes lleus.

f) Relació amb els serveis socials, sanitaris o d’altre tipus i recursos de l’entorn i de la
comunitat.

● El centre es reuneix cada trimestre amb els serveis socials de l’ajuntament. Infantil-primària
per una part i secundària per l’altra, de part de l’escola hi acudeix un membre de l’equip
directiu i l’orientadora del cicle corresponent.

● L’equip directiu es reuneix amb els serveis sanitaris per concretar les següents actuacions:
■ Formacions amb l’alumnat
■ Organització de la consulta jove
■ Formació amb el professorat
■ Pla alerta escolar

● Policia tutor i Protecció civil, tenim programades dues sessions de seguretat vial i una de
protecció civil en tots els cursos així com també xerrades a secundària sobre seguretat a
internet.

● Residència de gent gran, durant el curs tots els cursos de primària i infantil acudeixen a la
residència per fer una activitat conjunta amb la gent gran.



2. Objectius que es pretenen aconseguir amb els desplegament dels plans a fi d’assolir la
millora de la convivència.

1. Promoure la creació d’un bon clima de centre i d’aula que afavoreixi una convivència
respetuosa i sensible entre tots i totes.

2. Impulsar l’adquisició d’una adequada competència social necessària pel desenvolupament
integral personal i social de l’alumnat.

3. Promoure accions dins de la comunitat educativa que potenciïn actituds de tolerància,
diàleg i solidaritat en tots els àmbits: escola, activitats extraescolars, transport escolar,
escola matinera, …

4. Protocol·litzar les actuacions d’intervenció davant els avisos, les incidències i les
amonestacions.

Aquest Pla de Convivència pretén fer front a les situacions derivades en casos d’assetjament,
discriminació… per motius de desigualtat entre homes i dones, religió, diversitat sexual, cultural,
etc.
Per assolir aquests objectius generals el nostre pla de convivència es basa en una actuació
preferentment preventiva i educativa del clima escolar i la resolució de conflictes deixant l’aspecte
sancionador i punitiu com a últim recurs davant de determinades situacions.

Per aconseguir la inclusió efectiva de tot l’alumnat:

- Promoure iniciatives encaminades a la superació de qualsevol tipus de discriminació.
- Potenciar l’educació en el respecte als drets i les llibertats fonamentals de la persona.
- Dissenyar intervencions, a través del PAT, del PAD i del currículum ocult de qualsevol àrea,

que contribueixin a l’acceptació de la individualitat, com a element enriquidor en la formació
integral de la persona, com a ésser únic i com a membre d’una col·lectivitat.

- Utilitzar el reforç positiu com a eina per a la resolució de conflictes, evitant usar els càstigs
o recursos com el “time out”.

- Fomentar un clima agradable i acollidor dins el grup.
- Potenciar l’autoestima en l’alumnat.
- Afavorir activitats que promoguin l’ajuda i la cooperació entre companys del mateix nivell o

diferent (activitats intercicles).
- Fomentar els aspectes positius de l’alumnat.
- Recollida i valoració de les opinions de totes les persones.
- Potenciació de l’autoobservació i l’observació dels altres, les habilitats socials, l’empatia,

les emocions…
- Consens per establir normes de comportament i actuació dins l’aula.
- Utilització i valoració de l’acció tutorial com a eina per cohesionar el grup classe, i realitzar

dinàmiques per millorar la comunicació, escoltar…

Aquestes mesures seran treballades a les diferents àrees, seguint la programació docent, així com
activitats concretes i específiques a les hores de tutoria.



Per promoure la implicació de les famílies.

- Promoure vies de participació de les famílies en la vida del centre (en el dia a dia, a través
del Consell Escolar, de l’APA...) com a procediment d’integració progressiva en els
assumptes i temàtiques de la seva competència.

- Conscienciar les famílies de la importància del seu paper en l’educació dels seus fills.
- Fomentar la confiança de recórrer a l’escola per abastar o resoldre qualsevol situació que

sigui competència de l’escola i que pugui repercutir en la tasca docent o en el procés
d’ensenyament - aprenentatge dels infants.

- Potenciar les entrevistes individuals com a element de comunicació clau entre famílies i
mestres.

- En les sessions de portes obertes per a les famílies interessades en nova matrícula:
informar de la tipologia del centre, del PEC, horaris, instal·lacions i normes de l’escola, tant
per part de la direcció en aquells aspectes més generals del centre, com per part del
professorat en aquells aspectes més particulars.

- Promoure activitats de formació per a les famílies, mitjançant l’APA o d’altres organismes.

Per impulsar les relacions entre els membres de la comunitat educativa.
- Seguir desenvolupant les reunions de principi de curs amb les famílies (de tot el grup -

classe) com a via d’informació directa de tot allò que té a veure amb la vida del centre
(tutorial, pròpia de cada nivell educatiu...).

- Realitzar un sociograma de cada aula a principi de curs, fent el buidatge de totes les dades
a través del CESC.

- Dur a terme una escolta activa de tots i entre tots els membres de la comunitat educativa
(mestres, alumnes, famílies i altres agents implicats).

- Reconèixer la diversitat com a enriquidora de la convivència, mostrant respecte pels
costums i modes de vida que són diferents als propis.

- Garantir uns canals de comunicació fluids i freqüents entre tots els membres de la
comunitat educativa: agenda escolar (per a l'ús individual entre el professorat i la família de
l'alumne),accés de les famílies al GESTIB (per a la comunicació entre el centre i les
famílies), Tokappi i pàgina web del centre (informació permanent per a tota la comunitat).

- Possibilitar als docents espai i temps per compartir experiències i afavorir les relacions
entreiguals.

- Aprofitar les vies de comunicació i participació en les activitats conjuntes que es programin
a l'escola.

- Garantir uns canals de comunicació fluids i freqüents entre tots els membres de la
comunitat educativa.

- Aprofitar les vies de comunicació i participació en les activitats comunes que tenim
implantades com a escola: Nadal, Carnestoltes, Setmana Cultural, Final de curs.

Prevenir la violència de gènere i l'assetjament sexual.
El nostre centre forma part de la taula per a la prevenció de la violència de gènere organitzada per
l’ajuntament de Campos, conjuntament amb tots agents comunitaris implicats, on es treballen i
organitzen activitats per prevenir la violència de gènere i l'assetjament sexual a nivell d'aula.



Propostes d’actuació al centre:

- Recollir i analitzar la situació del centre en els seus diferents àmbits: alumnat, professorat,
familiar.

- Sensibilitzar la comunitat educativa en la necessitat del treball en la coeducació i en la
prevenció de la violència masclista

- Incorporar la coeducació i la prevenció de la violència masclista al Projecte educatiu i a la
resta de documents del centre.

- Promoure la representació paritària en els càrrecs de responsabilitat i representació del
centre.

- Incorporar en el Pla d'Acció Tutorial la reflexió i participació en els esdeveniments i
jornades que són referents coeducatius ( la diada internacional contra la violència envers
les dones, la diada internacional de la dona, entre d’altres).

- Potenciar una orientació professional no estereotipada per raons de gènere. Incloure
activitats al respecte.

3. Accions previstes per a la consecució dels objectius proposats

Les accions previstes es desenvoluparan anualment a partir dels objectius proposats en el punt
anterior. Aquests objectius formaran part de la PGA del centre i es revisaran a la seva
corresponent memòria, amb el següent format:

Objectius
generals/
àrea

Objectius
específics

Mesura
(definició
indicador)

Accions /
activitats

Valoració
trimestral

Responsa
ble

Comentaris /
Propostes de
millora

4. Propostes de formació per a tota la comunitat educativa, adreçades a la prevenció i la
gestió positiva de conflictes i dels diversos tipus d’assetjament

- Es fomentarà la participació del professorat en seminaris o cursos de formació en
temàtiques relacionades amb qualsevol aspecte que estigui vinculat amb aquest Pla de
Convivència.

- Donar a conèixer l’oferta de formació sobre la temàtica que pugui contribuir a l’enriquiment
d’aquest Pla i que ajudi en la resolució dels conflictes que es puguin anar plantejant.

- Aprofitar les sessions de reunió de tutors a secundària, per promoure intervencions de
prevenció i abastament de conflictes que hagin anat sorgint tant dins com fora de l’aula.

- Totes les mesures preventives de resolució i correcció dels conflictes s’aplicaran tal com
estableix el present document i si no són efectives es procedirà a la seva modificació i
revisió.

5. Procediments específics d’actuació per prevenir i gestionar conflictes
Prevenció:

- Recull anual i per cursos del sociograma CESC amb la valoració del resultats més
significatius fent un retorn al tutor



- Activitats de tutoria relacionades amb la prevenció de conflictes.
- Bústia virtual de comunicació de l’alumnat .
- Formació del professorat en educació emocional i resolució de conflictes.
- La comissió de convivència proposa mesures per impulsar aspectes preventius del

protocol.
- Aconseguir una bona cohesió als grups i al centre per tal que hi hagi bones relacions i

evitar que hi hagi alumnes que es trobin aïllats dins el grup.
- El professorat ha de ser un exemple i ha de crear i afavorir un bon clima a l’aula.
- Sessions formatives amb el policia tutor, Guardia Civil, centre de salut
- Participació a la taula per a la violència de gènere promoguda per l’ajuntament de Campos.
- Pla d’acollida per l’alumnat nouvingut.

Gestió:

- La normativa adreçada a la resolució de conflictes està extreta del 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.

- A secundària disposam d’un full compartit on es registren els avisos, les incidències i les
amonestacions. D’aquesta manera es té un registre de totes les actuacions dutes a terme.

- Quedar a l’aula de convivència en cas que sigui necessari i que així ho hagi decidit l’ED,
conjuntament amb el tutor i el DO. A l’aula de convivència, es realitza el full de reflexió
personal.

- A primària 5è i 6è es regeix per la mateixa normativa que ESO registrant els avisos,
incidències i amonestacions.

- Realització dels full de reflexió per detallar els fets veure annex 1 i annex 2
- Realizació d’acords educatius annex 3
- En els cursos inferiors els conflictes lleus es resolen i tracten de forma més global, dins la

dinàmica d’aula o sessions de tutoria.
- Reunions setmanals de tutos, ED i DO on s’analitzen els conflictes que han sorgit i s’aplica

la normativa.
- Assessorament de l’equip de CONVIVEXIT
- Assessorament de l’equip d’alteracions del comportament (EAC)

6. Pla d’igualtat i Coeducació
Durant el curs 20/21 ens hem centrat en l’apartat de característiques del centre creant dos
formularis dirigits a l’alumnat d’EP i  ESO de cara a avaluar el seu grau de sensibilització.
Veure annex

7. Mesures adoptades al centre en relació a la detecció, comunicació i actuacions per a
alumnat trans.
L’actuació del centre en resposta a l’atenció de l’alumnat trans és la determinada per la normativa
vigent, s’hi pot accedir aquí,
https://www.caib.es/sites/convivexit/ca/normativa_i_protocols/archivopub.do?ctrl=MCRST8146ZI35
1873&id=351873

https://www.caib.es/sites/convivexit/ca/normativa_i_protocols/archivopub.do?ctrl=MCRST8146ZI351873&id=351873
https://www.caib.es/sites/convivexit/ca/normativa_i_protocols/archivopub.do?ctrl=MCRST8146ZI351873&id=351873


8. Mesures de prevenció, detecció i intervenció davant possibles casos de discriminació,
assetjament escolar, violència de gènere i/o maltractament per identitat de gènere o
diversitat sexual

- Sessions per part del policía tutor a partir de 5è de primària i fins a segon d’ESO per
prevenir els casos esmentats en el títol d’aquest apartat.

9. Protocol d’actuació davant un possible assetjament escolar
L’actuació del centre davant la sospita d’un possible cas d’assetjament escolar és la determinada
per normativa  s’hi pot accedir aquí,
https://www.caib.es/sites/convivexit/ca/normativa_i_protocols/archivopub.do?ctrl=MCRST8146ZI24
5608&id=245608

10. Protocol d’actuació davant un cas d’assetjament per violència masclista
L’actuació del centre davant la sospita d’un possible cas d’assetjament escolar per violència
masclista és la determinada per normativa  s’hi pot accedir aquí,
https://www.caib.es/sites/convivexit/ca/normativa_i_protocols/archivopub.do?ctrl=MCRST8146ZI24
5608&id=245608

11. Protocol d’actuació davant un cas d’assetjament per lgtbifòbia
L’actuació del centre davant la sospita d’un possible cas d’assetjament escolar per lgtbifòbia és la
determinada per normativa  s’hi pot accedir aquí,
https://www.caib.es/sites/convivexit/ca/normativa_i_protocols/archivopub.do?ctrl=MCRST8146ZI24
5608&id=245608

12. Altres qüestions.
a) Educació i seguretat viàries

En Coordinació amb el policia tutor es planifica cada any les accions respecte l’educació vial.
Aquesta es desenvolupa en sessions teòriques i després pràctiques.

13. Seguiment i avaluació del Pla de Convivència

Les accions relacionades amb els objectius d’aquest pla es troben descrites a la PGA i
posteriorment avaluades a la memòria del curs.
El contingut del pla té una revisió anual en cas d’algun canvi en el seu desenvolupament i una
revisió més acurada cada 5 anys.

Annex
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Annex 1

FITXA  PER A LA REFLEXIÓ
PRIMER I SEGON CICLE EP
PC02.R66.V0

DOCUMENT PER A LA REFLEXIÓ PERSONAL

Alumne/a: Grup:

Lloc del fets:

Data: Hora

Mestre/a

1. Què ha passat?

2. Com t’has sentit?

3.Com creus que s’ha sentit la resta de gent?

4. De quina altra manera podries haver actuat?

5. Què pots fer per compensar el que has fet i evitar que torni a passar?

Data i signatura de l’alumne/a Signatura del/la tutor/a



Annex 2

FITXA PER A LA REFLEXIÓ
TERCER CICLE EP I ESO
PC02.R65.V0

DOCUMENT PER A LA REFLEXIÓ PERSONAL

Alumne/a: Grup:

Lloc del fets:

Data: Hora

Mestre/a

1. Què ha passat? Conta-ho sense fer valoracions ni crítiques. Què? Com? Quan? Amb qui?

2. Per què has actuat així? Explica les causes.

3. Com t’has sentit?



4.Com creus que s’ha sentit la resta de gent?

5. Quines conseqüències han tingut els teus actes?

6. De quina altra manera podries haver actuat?

7. Què pots fer per compensar el que has fet i evitar que torni a passar?

8. Em compromet a:

Data i signatura de l’alumne/a Signatura del/la tutor/a



Annex 3

ACORD EDUCATIU
ED/DO - ALUMNAT
PC02.R64.V0

Reunits en el CC Fra Joan Ballester a dia____de ____________ de 20___

L’alumne/a::________________________________________________________________

Equip directiu/Departament d’orientació:_________________________________________

Pares o tutors legals de l’alumne (si cal):________________________________________

Acordam establir  un CONTRACTE  amb vigència des de:

El pròxim dia _ de __ de 20 _____ fins el ____ de ____ de 20____

Les  persones que el signam ens comprometem als següents acords:

Jo com a alumne em comprometo  a:____________________________________________

_________________________________________________________________________

L’equip directiu/D.O. es compromet a no executar mesures disciplinàries mentre aquest contracte
estigui vigent

En cas que l’alumne incompleixi el seu compromís el contracte es considerarà finalitzat

En aquest cas l’alumne proposarà la següent conseqüència:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

i l’equip directiu/D.O. em donarà conformitat.

En cas de no arribar a un acord en la conseqüència serà aplicada la mesura corresponent a la
normativa de l’escola.

Alumne E.D./ D.O. Tutor classe Pares/tutors
Sign: Sign: Sign: Sign:


