
Pla de Convivència 2018-2019
IES Matilde Salvador

El present Pla de Convivència de l'Institut d'Educació Secundària Matilde Salvador es basa 
en la següent normativa reguladora:

Ordre 62/2014, de 28 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual 
s’actualitza la normativa que regula l’elaboració dels plans de convivència en els centres 
educatius de la Comunitat Valenciana i s’establixen els protocols d’actuació i intervenció 
davant de supòsits de violència escolar

decret 39/2008 de 4, d’abril del Consell sobre la convivència en els centres docents no 
universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l’alumnat, pares, 
mares, tutors o tutores, professorat i personal d’administració i servicis
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1. Introducció

L'enfocament de la convivència al Centre haurà de tenir una visió constructiva i positiva, per 
la qual cosa les actuacions aniran encaminades al desenvolupament de comportaments 
adequats per conviure millor i resoldre conflictes, a través de la participació, d'unes bones 
vies de comunicació, de la prevenció de problemes de conducta i de la mediació.

Començarem per donar una definició de convivència: Segons el diccionari de la R.A.E., 
conviure és viure junts, cohabitar.

La convivència és més que la simple coexistència o tolerància de l'altre. És el respecte mutu
i l'acceptació d'unes normes comunes, altres opinions i estils de vida i la resolució per 
mitjans no violents de les tensions i disputes. La convivència és més que cohabitació perquè
exigeix el contacte i l'intercanvi d'accions positives i responsables entre persones. I ser 
responsable significa cuidar d'alguna cosa o d'algú i també vol dir assumir les 
conseqüències de la llibertat. Perquè llibertat i responsabilitat són anvers i revers d'una 
mateixa moneda, actituds interdependents i conseqüents amb un quefer ètic.

L'Institut és un dels àmbits on el procés de conviure adquireix un sentit i caràcter especial 
perquè li ve encomanada la seva planificació i desenvolupament.

Tots nosaltres aprenem a ser persones a través de la convivència amb els altres i aquest
aprenentatge ha de desenvolupar-se en un entorn de pluralitat, la qual cosa suposa una 
dificultat afegida a la complexitat que envolta l'àmbit de la convivència.
Per tot això, és important conèixer i apreciar els valors i les normes de convivència i 
aprendre a obrar d'acord amb elles.



2. Diagnòstic de la Convivència al Centre
   

L’IES Matilde Salvador és un centre que s’insereix geogràficament en el districte sud de
Castelló de la Plana, a tocar amb el terme municipal d’Almassora. Des del punt de vista de
les  famílies  que  duen  els  seus  fills/es  a  l’IES,  cal  assenyalar  que  presenta  una  certa
homogeneïtat, donat que fonamentalment ens nodrim de l’Isidoro Andrés, CEIP amb tres
línies, dues amb un PEV i una de PIP. La zona de pocedència dels alumnes coincideix amb
el barri d’ifluència, lloc que en el nivell socio-econic pertany a classes mitjanes-baixes sense
cap  problema  d’integració  i  amb  una  particularitat  que  es  reflexa  a  les  matrícules,
pràcticament  no  hi  ha  alumnat  de  països  de  fora  de  la  Unió  Europea.  La  comunitat
d’estrangers  més  nombrosa  és  la  romanesa,  poc  significativa  a  la  matrícula.  A  banda
d’aquestes  dades,  la  zona presenta tots  els  serveis  que són pertinents,  com un centre
d’atenció primària, zones de comerç o esbarjo.

Quadre resum de la conflictivitat detectada al centre
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Curs 2018-2019
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1.Conductes relatives a la falta de disciplina: s’inclouen ací l’ús inadecuat del móvil, faltes de 
puntualitat, d’assistència injustificada, no portar material a classe, la desobediència en el compliment 
de les normes...
2.  Conductes que perjudiquen la integritat: s’inclouen ací els actes d’incorrecció o 
desconsideració, les injúries i ofenses contra els membres de la comunitat educativa, agressions 
físiques…

Mesures adoptades al llarg del curs 2017-2018: vam detectar que els alumnes més grans
tenien l’hàbit d’eixir del centre sense autorització dins de l’horari lectiu, així que ens vam 
vore en la necessitat d’incloure en el nou RRI la messura correctora específica per a aquest 
cas, així l’alumne/a que incorre en aquesta conducta ha de vindre dos dies dues hores per 
la vesprada.

Per aconseguir baixar el nombre d’amonestaciones i expedients disciplinars han estat 
necessàries una sèrie d'actuacions que més endavant es desenvolupen com:

- Pla d'acollida ( per informar als alumnes de les normes del centre i evitar conductes 
relatives a la falta de disciplina)
- Aula de convivència ( evita el pas de ficar amonestaciones com a primer avís)
- Programa de mediació escolar ( per a evitar conductes que deriven en agressions).
- Pla d'acció tutorial ( a on s’estudien els problemes dels grups i es decideixen actuacions 
per tal de solventar-los)



3. Objectius
L'objectiu global és el de millorar la convivència en l'Institut, i per  això es proposen els
següents objectius específics:

A. Millorar la prevenció, detecció i eliminació de totes les manifestacions de violència,
especialment de la violència de gènere i de les actituds i comportaments xenòfobs i
racistes.
a. Conscienciar  tots els membres de la Comunitat Educativa de la necessitat de
conèixer i respectar els drets i deures de l’alumnat, professorat, personal
d'administració i serveis i famílies.
b. Aconseguir la integració de tot l'alumnat sense discriminació per raó de
naixement, raça, sexe, edat, creença o religió.
c. Prioritzar l'educació en valors dintre dels continguts del currículum, assignant-los espais i 
temps específics.
d. Fomentar la implicació de les famílies, tant en la transmissió de valors als seus fills, com 
en la seua participació en les activitats del centre.
e. Col·laborar amb l'AMPA del centre, perquè pugua organitzar activitats dirigides a la
formació de les famílies.
f. Desenvolupar l'interès pel treball cooperatiu i solidari, fomentant el treball en
equip.

B. Millorar el tractament, seguiment i resolució de conflictes.
a. Mantenir, per part del professorat, una línia de conducta coherent, uniforme i
sistemàtica en el tractament de l'ordre i la disciplina.
b. Desenvolupar una coordinació adequada entre l'equip docent perquè es pugua donar
una bona convivència a l'aula. 
c. Fomentar l'acció tutorial com a instrument per desenvolupar la convivència. A través
d'ella, el professorat pot disposar dinàmiques de consolidació del grup-
classe, aportar informació al professorat i a les famílies, desenvolupar actituds de
comunicació, intercanvi i coneixement mutu, d'habilitats socials, de
formes de conèixer les seues emocions i d'expressar les seues opinions.

C. Facilitar la mediació per a la resolució pacífica de conflictes
a. Promoure la participació activa de l'alumnat en la resolució de conflictes.
b. Contribuir a fomentar un clima de diàleg i de pau en la comunitat educativa,
extensible a les vides individuals dels participants tant actius com a passius.
c. Fomentar l'existència d'activitats, espais i temps comuns per facilitar la
convivència entre l'alumnat.
d. Preveure una atenció específica a l'alumnat que, per diverses causes, presenta
risc d’assetjament i/o intimidació.
e. En la prevenció, detecció i resolució de conflictes s'estarà amb especial atenció
referent a la violència de gènere, comportaments xenòfobs i racistes.
f. Potenciar, dins del pla d'acció tutorial, totes aquelles activitats que
afavorisquen l'ordre, la disciplina i el respecte mutu, entre les quals cal destacar l'elaboració
i el seguiment de les normes específiques del grup classe



g. Facilitar la prevenció, detecció, tractament, seguiment i resolució dels
conflictes que es plantegen al centre i en les activitats extraescolars.
h. Fomentar l'adquisició de les competències social i ciutadana i per a l'autonomia
i iniciativa personal mitjançant la mediació per a la resolució pacífica de conflictes.

D. Fomentar i facilitar la participació, la comunicació i cooperació de les famílies
a. Promoure la implicació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills i filles,
recorrent als compromisos educatius i de convivència (el decàleg de convivència).
b. Facilitar la comunicació efectiva entre el professorat i les famílies.



4. Comissió de Convivència del Consell Escolar

Aquest curs escolar 2017-2018, després de renovar-se un terç del Consell Escolar, es van 
repartir les diferents comissions durant la primera reunió de la nova agrupació, el 12 de 
decembre de 2017.
 Els components de la comissió escolar són els següents:

-Direcció d'estudis: Raquel Morillo Ortiz
-Professors: Joan Batiste Herrera Pauner i Marta Moreno Pizarro
-Personal no docent: Antonia Valle Baz
-Pares: Juan Ramón Véliz Larrey Mª Trinidad Montaño Martínez
-Alumnes: Lucía Queral Marzá, Alejandro Julian Chis

La Comissió de Convivència del Consell Escolar, prevista en l'Ordre de 31 de març de 2006,
de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, té com a finalitat garantir una aplicació 
correcta del que disposa el present Decret al centre, per això li correspon les següents 
funcions:
a) Efectuar el seguiment del pla de convivència del centre docent i totes aquelles accions 
encaminades a la promoció de la convivència i la prevenció de la violència, així com el 
seguiment de les actuacions dels equips de mediació.
b) Informar al Consell Escolar del centre sobre les actuacions realitzades i l'estat de la 
convivència.
c) Canalitzar les iniciatives de tots els sectors de la comunitat
educativa representats en el Consell Escolar del centre per millorar
la convivència.
d) Realitzar les accions que li siguen atribuïdes pel Consell Escolar del centre en l'àmbit de 
les seues competències, relatives a la promoció de la convivència i la prevenció de la 
violència, especialment el foment d'actituds per garantir la igualtat entre homes i dones.
e) Establir i promoure l'ús de mesures de caràcter pedagògic i no punitives, que ajuden a 
resoldre els possibles conflictes del centre.



5. Normes de convivència generals del Centre (Decàleg de convivència de l'IES)

Amb la intenció de traslladar i fer efectives certes conductes generals imprescindibles per a 
la bona convivència del centre, el passat curs escolar 2016-2017 la comissió de convivència
de l'institut va elaborar un decàleg que recull deu normes fonamentals del centre.

El Decàleg ha de ser revisat a classe amb el tutor, després a casa amb les famílies i s’ha de
tornar signat al centre per tal de deixar constància del compromís en fer-les complir.

En l'annex 1 s'adjunta el decàleg de convivència del centre

És important assenyalar que ja en el primer punt es fa referència al bon ús del mòbil dintre 
del centre, un dels temes més conflictius avui dia als centres escolars. Gràcies a la labor 
desenvolupada pels professors que s'encarreguen de confiscar els aparells per fer-los 
arribar al despatx de direcció, estem aconseguint que els alumnes assumisquen l'ús 
exclusivament educatiu del mòbil sota la supervisió dels professors. També és clau i 
fonamental el suport de les famílies a l'hora de conscienciar els seus fills sobre els mòbils i 
les conseqüències que té el mal ús de les xarxes socials.



6. Conductes contràries a la convivència del centre
6.1 Conductes lleus 

6.1.1.Tipificació (decret 39/2008 de 4, d’abril)

Es consideren conductes contràries a les normes de convivència del centre educatiu les 
següents:
a) Les faltes de puntualitat injustificades.
b) Les faltes d’assistència injustificades.
c) Els actes que alteren el normal desenrotllament de les activitats del centre educatiu, 
especialment els que alteren el normal desenrotllament de les classes.
d) Els actes d’indisciplina.
e) Els actes d’incorrecció o desconsideració, les injúries i ofenses contra els membres de la 
comunitat educativa.
f) El furt o el deteriorament intencionat d’immobles, materials, documentació o recursos del 
centre.
g) El furt o el deteriorament intencionat dels béns o materials dels membres de la comunitat 
educativa.
h) Les accions que puguen ser perjudicials per a la integritat i la salut dels membres de la 
comunitat educativa.
i) La negativa sistemàtica a portar el material necessari per al desenrotllament del procés 
d’ensenyança-aprenentatge.
j) La negativa a traslladar la informació facilitada als pares, mares, tutors o tutores per part 
del centre i viceversa.
k) L’alteració o manipulació de la documentació facilitada als pares, mares, tutors o tutores 
per part del centre.
l) La suplantació de la personalitat de membres de la comunitat escolar.
m) La utilització inadequada de les tecnologies de la informació i comunicació durant les 
activitats que es realitzen en el centre educatiu.
n) L’ús de telèfons mòbils, aparells de so i altres aparells electrònics aliens al procés 
d’ensenyança-aprenentatge durant les activitats
que es realitzen en el centre educatiu.
o) Els actes que dificulten o impedisquen el dret i el deure a l’estudi dels seus companys i 
companyes.
p) La incitació o estímul a cometre una falta contrària a les normesde convivència.
q) La negativa al compliment de les mesures correctores adoptades
davant de conductes contràries a les normes de convivència.
r) L’ús inadequat de les infraestructures i béns o equips materials
del centre

6.1.2 Actuació

1. Davant les conductes contràries a les normes de convivència del centre educatiu, 
tipificades en el punt anterior, es podran adoptar les mesures educatives correctores 
següents:
a) Amonestació verbal.
b) Compareixença immediata a direcció.
c) Retirada de telèfons mòbils, ( s’actuarà segons el decàleg del centre)



d) Privació de temps d’esbarjo per un període màxim de cinc dies lectius.
e) Incorporació a l’aula de convivència.
f) Realització de tasques educadores per l’alumne o l’alumna en horari no lectiu. La 
realització d’estes tasques no es podrà prolongar per un període superior a cinc dies 
lectius.
g) Suspensió del dret a participar en les activitats extraescolars o complementàries que 
tinga programades el centre durant els quinze dies següents a la imposició de la mesura
educativa correctora.
h) Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a
cinc dies lectius. Durant la impartició d’eixes classes, i a fi d’evitar la interrupció del 
procés formatiu de l’alumnat, este romandrà en el centre educatiu efectuant els treballs 
acadèmics que li siguen encomanats per part del professorat que li impartix docència. El
cap o la cap d’estudis del centre organitzarà l’atenció a este alumnat.

2. Per a l’aplicació de les mesures educatives correctores c),d),e),f),g) i h) el professor 
haurà d’omplir per escrit una amonestació, una còpia de la qual serà per als pares ( que 
l’hauran de signar i tornar al professor), una per al tutor, una per a direcció d’estudis ( per 
poder fer el control del pla de convivència)i, finalment, una altra per a l’aula de convivència 
si la mesura correctora és acudir a la mateixa per un període concret. A més a més, el 
professor que amonesta telefonarà els pares per  comunicar la incidència.

6.2 Conductes greus
6.2.1 Tipificació (decret 39/2008 de 4, d’abril)

Es consideren conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre les 
següents:
a) Els actes greus d’indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la comunitat 
educativa que sobrepassen la incorrecció o la desconsideració previstes en l’article 35 del 
present decret.
b) L’agressió física o moral, les amenaces i coaccions i la discriminació greu a qualsevol 
membre de la comunitat educativa, així com la falta de respecte greu a la integritat i dignitat 
personal.
c) Les vexacions i humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, particularment 
si tenen un component sexista o xenòfob, així com les que es realitzen contra els alumnes 
més vulnerables per les seues característiques personals, socials o educatives.
d) L’assetjament escolar.
e) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent.
f) La falsificació, el deteriorament o la sostracció de documentació acadèmica.
g Els danys greus causats en els locals, materials o documents del centre o en els béns 
dels membres de la comunitat educativa.
h) Els actes injustificats que pertorben greument el normal desenrotllament de les activitats 
del centre.
i) Les actuacions que puguen perjudicar o perjudiquen greument la salut i la integritat 
personal dels membres de la comunitat educativa.
j) La introducció en el centre d’objectes perillosos o substàncies perjudicials per a la salut i 
la integritat personal dels membres de la comunitat educativa.
k) Les conductes tipificades com a contràries a les normes de convivència del centre 



educatiu si concorren circumstàncies de col-lectivitat o publicitat intencionada per qualsevol 
mitjà.
l) La incitació o l’estímul a cometre una falta que afecte greument la convivència en el 
centre.
m) La negativa reiterada al compliment de les mesures educatives correctores adoptades 
davant de conductes contràries a les normes de convivència.
n) La negativa al compliment de les mesures disciplinàries adoptades davant de les faltes 
que afecten greument la convivència en elcentre.
o) L’accés indegut o sense autorització a fitxers i servidors delcentre.
p) Actes atemptatoris respecte al projecte educatiu, així com alcaràcter propi del centre.

6.2.2 Actuació

 Les mesures disciplinàries que poden imposar-se per incórrer en les conductes tipificades 
en l’article anterior, lletres h), m) i n), són les següents:
a)Realització de tasques educadores per a l’alumne o l’alumna, en horari no lectiu, per un 
període superior a cinc dies lectius i igual o inferior a quinze dies lectius.
b)Suspensió del dret a participar en les activitats extraescolars o complementàries que tinga
programades el centre durant els trenta dies següents a la imposició de la mesura 
disciplinària.
c)Canvi de grup o classe de l’alumne o l’alumna per un període superior a cinc dies lectius i 
igual o inferior a quinze dies lectius.
d)Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període comprés entre sis
i quinze dies lectius. Durant la impartició d’eixes classes, i a fi d’evitar la interrupció del 
procés formatiu de l’alumnat, este romandrà en el centre educatiu efectuant els treballs 
acadèmics que li siguen encomanats per part del professorat que li impartix docència. El 
cap o la cap d’estudis del centre organitzarà l’atenció a este alumnat.

Les mesures disciplinàries que poden imposar-se per incórrer en les conductes tipificades 
en l’article anterior, excepte les lletres h), m) i n) recollides en l’apartat anterior, són les 
següents:
e) Suspensió del dret d’assistència al centre educatiu durant un període comprés entre sis i 
trenta dies lectius. Per a evitar la interrupció en el seu procés formatiu, durant el temps que 
dure la suspensió, l’alumne o l’alumna haurà de realitzar els treballs acadèmics que 
determine el professorat que li impartix docència. A més a més, estos alumnes es podran 
derivar a centres que tinguen tallers preparats per a casos d’expulsió amb expedient 
disciplinari. Actualment estem treballant amb la fundació Amigo, del ajuntament de Castelló i
amb el projecte “ Paréntesis educativo” de la Creu Roja de Castelló

La direcció del centre comunicarà, simultàniament al Ministeri Fiscal i a la direcció territorial 
competent en matèria d’educació, qualsevol fet que puga ser constitutiu de delicte o falta 
penal, sense perjuí d’adoptar les mesures cautelars oportunes.

Les conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre docent només podran
ser objecte de mesura disciplinària amb la instrucció prèvia del corresponent expedient 
disciplinari. El termini màxim per a la resolució de l’expedient disciplinari des de la incoació 
fins a la seua resolució, incloent-hi la notificació, no podrà excedir un mes.



 En incoar-se un expedient o en qualsevol moment de la instrucció, el director o directora del
centre, per iniciativa pròpia o a proposta de l’instructor o instructora i oïda la comissió de 
convivència del consell escolar del centre, podrà adoptar la decisió d’aplicar mesures 
provisionals amb finalitats cautelars i educatives, si així fóra necessari per a garantir el 
normal desenrotllament de les activitats del centre.

 Les mesures provisionals podran consistir en:
a) Canvi provisional de grup.
b) Suspensió provisional d’assistir a determinades classes.
c) Suspensió provisional d’assistir a determinades activitats del
centre.
d) Suspensió provisional d’assistir al centre.

Les mesures provisionals podran establir-se per un període màxim de cinc dies lectius.

 Davant de casos molt greus, i després de realitzar una valoració objectiva dels fets per part 
del director o directora del centre, per iniciativa pròpia o a proposta de l’instructor o 
instructora i oïda la comissió de convivència del consell escolar del centre, de manera 
excepcional i
tenint en compte la pertorbació de la convivència i l’activitat normal del centre, els danys 
causats i la transcendència de la falta, es mantindrà la mesura provisional fins a la resolució 
del procediment disciplinari, sense perjuí que esta no haurà de ser superior en temps ni 
diferentde la mesura correctora que es propose, llevat del cas que la mesura correctora 
consistisca en el canvi de centre.
En cas que l’alumne o alumna que ha comés presumptament els fets siga menor d’edat, 
estes mesures provisionals s’hauran de comunicar al pare, mare o tutors.

Quan la mesura provisional adoptada comporte la no-assistència a determinades classes, 
durant la impartició d’estes, i a fi d’evitar la interrupció del procés formatiu de l’alumnat, este 
romandrà en el centre educatiu efectuant els treballs acadèmics que li siguen encomanats
per part del professorat que li impartix docència. El cap o la cap d’estudis del centre 
organitzarà l’atenció a este alumnat.

 Quan la mesura provisional adoptada comporte la suspensió temporal d’assistència al 
centre, el tutor o tutora entregarà a l’alumne o alumna un pla detallat de les activitats 
acadèmiques i educatives que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control 
durant els dies de no-assistència al centre per a garantir el dret a l’avaluació contínua.

 Quan es resolga el procediment disciplinari, si la mesura pro visional i la mesura 
disciplinària tenen la mateixa naturalesa, els dies que es van establir com a mesura 
provisional, i que l’alumne o alumna va complir, es consideraran a compte de la mesura 
disciplinària a complir.





7. Mesures per prevenir, detectar i resoldre conflictes

7.1 Aula de convivència
   

 Objectius de l’Aula de Convivència

Segons queda tipificat en el Decret 39/2008 de 4 d’abril, l’objectiu de l'Aula de Convivència

és  “crear  un  espai  per  al  tractament  puntual  i  individualitzat  de  l’alumnat  que,  com  a

conseqüència de la imposició d’una mesura educativa correctora es veja privat del seu dret

a participar en el normal desenvolupament de les activitats lectives”.

L’aula de Convivència és un lloc on es pretén afavorir un procés de reflexió, per part de

cada alumne o alumna que sigue atès en la mateixa, sobre les circumstàncies que han

motivat  la  seva presència en ella.  Aquest  procés augmenta les habilitats  de pensament

reflexiu i  d’  autocontrol,  alhora que els proporciona un espai per a l'anàlisi  de les seves

pròpies experiències i la recerca d'una resolució efectiva dels conflictes interpersonals.

A continuació detallem els objectius i finalitats de l'Aula de Convivència que el nostre centre

intentarà assolir atenent les seves circumstàncies particulars:

● Habilitar  un espai  que  proporcione  a  l’alumnat  les  condicions  necessàries  per  a

reflexionar sobre la seua conducta contrària a les normes de convivència,  el  seu

comportament en determinats conflictes i sobre com afecte al desenvolupament de

les classes.

● Possibilitar  que  aprenguen  a  responsabilitzar-se  de  les  seues  pròpies  accions,

pensaments, sentiments i comunicacions amb els altres

● Contribuir a desenvolupar actituds cooperatives, solidàrias i de respecte.

● Possibilitar que l’alumne o alumna siga competent emocionalment i en la realització

d’algunes tasques.

● Reconstruir i afavorir la seua autoestima i autocontrol.

● Ajudar-li a adquirir una bona disposició cap a les tasques escolars.

● Resoldre els conflictes de manera pacífica des de’l diàleg i la reflexió.

● Compensar les deficiències que impedeixen a alguns alumnes la seua integració

escolar.

● Educar per a la vida, potenciant les relacions interpersonals de cada alumne , és a

dir, per a la seua integració satisfactòria en la comunitat educativa.

● Millorar la vida acadèmica i personal de l’alumne.

● En definitiva es pretén millorar el clima de convivència de l’aula i del centre en tots



els espais escolars: aules, passadissos, pati, cafetería, etc.

I és per això que l’aula de convivència també acollirà a aquells alumnes que arriben tard a

primera hora del matí, com a mesura d’organització i control.

Criteris i condicions per a que un alumne siga atés a l’ Aula de Convivència: 208-B

Com s'ha dit anteriorment, l'Aula de Convivència és un espai educatiu on l'alumnat podrà

acudir  exclusivament  quan  siga  privat  del  seu  dret  a  participar  en  el  normal

desenvolupament  de  les  activitats  lectives  com  a  conseqüència  de  la  imposició  d'una

correcció  o  mesura  disciplinària  per  alguna  de  les  conductes  tipificades  en  el  Pla  de

Convivència i en el RRI del centre

És necessari,per  tant,  que el  professor  que expulsa a l'alumne o alumna li  done el  full

d'expulsió (se troba en consergeria) per la seua conducta, a on estiga reflectit el motiu de

l’expulsió . En les mesures correctores proposades, el professor que sanciona a l’alumne

haurà d'establir les condicions adicionals perquè un alumne sigue atès en ella. Per a derivar

un alumne a l'Aula de Convivència, hauria de considerar-se, especialment, si amb aquesta

mesura es van a arribar als objectius establerts en el Pla de Convivència.

El que està clar és que l'expulsió no afavoreix la correcció de la conducta i no és percebuda

per l'alumne o alumna com un càstig. L'atenció en l'Aula de Convivència pot millorar la seua

actitud i sense aquesta atenció no es garanteix que es mantinga el seu procés educatiu. Així

mateix, es poden establir en aquest apartat altres condicions com:

Nombre màxim de vegades que un alumne o alumna pot ser derivat a l'Aula. Nombre màxim

de dies i/o hores al dia d'atenció en l'Aula.

Nombre màxim d’alumnes que es pot atendre

En definitiva, trobarem tres casos de derivació a l’Aula de Convivència:

● Arribar tard a classe

● Expulsió puntual de l’alumne de l’aula ( amb paper d'expulsió) Anexe 2
● Expulsió temporal de l’alumne com a mesura correctora o cautelar (amb 

amonestació) (*) 
Si l'alumne és expulsat al menys tres o més voltes, el tutor li farà una amonestació per escrit

amb la mesura següent: vindrà dos hores per la vesprada al centre per a fer deures

Criteris pedagògics per a l’atenció educativa de l’alumnat. Programació d’actuacions

del Departament d’Orientació

El departament d’Orientació establirà els criteris pedagògics per a l'atenció educativa de

l'alumnat  atés  en  l'Aula  de  Convivència.  Prenent  com  base  aquests  criteris,  cada

Departament Didàctic hauria de proposar activitats formatives que els alumnes o alumnes

realitzaran  durant  la  seua  permanència  en  l'Aula,  de  manera  que  es  garantisca  la



continuació del seu procés formatiu. Aquestes activitats seran adaptades en funció de les

necessitats  i  característiques de cada alumne o alumna.  Per  altra banda,  l'orientador  o

orientadora programarà les actuacions encaminades a afavorir un procés de reflexió per

part  de  cada alumne o alumna que siga  atés  en l'aula,  basant-se en els  principis  que

defineixen i determinen la política del Projecte Educatiu del Centre. És a dir

● Respectar la vida

● Rebutjar la violència

● Compartir amb els altres

● Escoltar per a entendre

● Respectar el medi ambient

●  Ser solidari

*A continuació,  es donen unes orientacions sobre els passos a seguir  si  es decideix  la

derivació de l’alumne a l’Aula de Convivència, (durant un període no superior a un setmana)

com a mesura correctora:

L’equip educatiu determinarà les activitats formatives que s’hauran de realitzar i les lliurarà

al departament d’orientació o als professors que formen part de l’aula de convivència.

 L’orientador determinarà les actuacions dirigides al procés de reflexió que l’ alumnat haurà

de  realitzar,  d’  entre  les  previstes  en  la  Programació  de  l’Aula,  i  les  entregarà,  en els

terminis estipulats, al tutor o tutora (o persona responsable).

La Direcció d’estudis, amb l’assessorament de l’orientador, elaborarà un informe indicant el

motiu, els objectius, el número de dies, el número d`hores i les activitats formatives i de

reflexió que realizarà l’alumne.

 La Direcció d’estudis comunicarà la resolució a l’alumne ,als responsables de l’Aula, a la

família i a la Comissió de Convivència del Consell Escolar.

Comunicació a la família:

La Direcció  d’estudis,  comunicarà a  la  família  per  escrit  i  en un entrevista  personal  de

vesprada, si és possible, la resolució de derivació a l’Aula de Convivència, indicant el motiu,

els objectius, el número de dies i el número d’hores, així com les activitats formatives i/o de

reflexió que realitzarà. Durant dita entrevista es pot sol·licitar també la col·laboració de la

família  o  algun  tipus  de  compromís  per  la  seua  part  amb  la  finalitat  d’aconseguir  els

objectius fixats.

Els  responsables  de l’Aula  s’haurien de coordinar  entre ells  per assegurar  l’  atenció  de

l’alumne o alumna i amb el tutor o tutora.

El tutor o tutora (o el departament d’orientació) s’encarregarà posteriorment de realitzar el

seguiment  de  l’evolució  de  l’alumne  o  alumna  i  de  comunicar-li-ho  a  la  família  i  a  les

persones responsables de l’Aula de Convivència.



Funcionament i persones responsables

El Pla de Convivència ha de recollir l'horari de funcionament de l'Aula de Convivència, així

com les persones responsables d'aquesta. Per a la seva creació haurà de comptar amb un

nombre  suficient  de  professors  i  professores  que  per  la  seva  disposició  horària  i/o

disponibilitat s'encarregui de l'atenció educativa de l'alumnat que assisteixi a la mateixa.

El  tutor  recibe  mensualmente  un  listado  de  los  alumnos  de  su  tutoría  que  han  sido

expulsados al aula de convivencia. Los alumnos que aparezcan en este listado mensual tres

o más veces recibirán una amonestación por escrito que hará el tutor y donde la medida sea

acudir al aula de convivencia de 14h a 15h, cuando el alumno no tenga clases, o bien acudir

por la tarde de 16 a 17h.

Informe aula de convivència  del curs 18/19

Hem realitzat un estudi amb tota la informació registrada a la nostra aula des del mes de

desembre i  hem obtingut  els  següents  resultats:  -  Per  una banda,  analitzem les  dades

registrades  a  l’aula  de  convivència  durant  els  mesos  de  març  a  maig.  S’han  tret

percentatges per nivell, obtenint que el 37% dels alumnes de primer han passat per l’aula de

convivència, el 34% a segon i 29% de 3ESO i per últim només el 10% de 4tESO.

Per altra banda, podem comparar els mateixos percentatges per avaluacions, a la vista de 
la gràfica es pot observar que la tendència ha sigut la de creixement. És a dir, excepte a 
4tESO el nombre d'alumnat que ha sigut remés a l'aula de convivència ha augmentat al llarg
del curs. Si analitzem per nivells, es veu que a 1ESO ha augmentat des del 30 al 37%, 
2nESO ha augmentat des del 23 al 34% i pujada més alta ha sigut 3rESO que va començar 
amb 6% i ha finalitzat amb el 29%. Finalment 4tESO va començar el curs amb 6%, pujà a la 
segona avaluació al 15% i va baixar al 10% a la tercera.



- Finalment si observem mes a mes i en funció del nombre d’alumnes remesos podem veure
que octubre i desembre han sigut els mesos més tranquils, i maig el més complicat, 
duplicant als anteriors.



L'aula aquest curs s'ha utilitzat majoritàriament per atendre a alumnes expulsats de classe i 
alumnes castigats, però també per a passar exàmens a alumnes que ho han necessitat, per 
exemple per dislèxia, fer mediacions, preparar i organitzar el projecte TEI (tutoria entre 
iguals) per a prevenir l'assetjament escolar i que començarà a implantar-se en setembre. 
Durant aquest curs hem seguit treballant amb l'objectiu d'escoltar i fer reflexionar als nostres
alumnes per intentar que l'estada a l'aula de convivència es convertisca en un aprenentatge 
i no només en una sanció. Per finalitzar, volem donar les gràcies a la biblioteca por la seua 
ajuda, també als companys en general per escoltar les nostres suggeriments i propostes al 
voltant dels alumnes i finalment a la direcció del centre per permetre que aquesta aula siga 
una realitat. 

 Professores que han elaborat l’informe: Chelo Bru i Susana Gil, responsables del aula de 
convivència 



7.2Mediació

L'any 2017-2018 es van formar com a mediadors un grup de professors que, durant el curs  
ja han començat a realitzar les primeres intervencions amb alumnes.

Durant el curs escolar 2017-18 es van formar en mediació els  alumnes. S’encarregà 
d’aquesta tasca l’Ajuntament de Castelló. Es van seleccionar un grup d’alumnes de 2nESO, 
després de passar per totes les tutories, per a formar-se com a futurs mediadors. Em una 
segona fase es va realitzar un curs de formació  amb els alumnes de 1rESO. L’objectiu és  
que puguem mediar tant els alumnes com els professors.

En el curs 2017-2018 es van realitzar 14 mediacions d'entre les quals les últimes 8 s'han dut
a terme per parelles d'alumne i professor mediador. Els alumnes de 1r de l'ESO que van  
començar a formar-se com a mediadors van finalitzar el taller aquest curs , incorporant-se a 
l'equip , amb la qual cosa tenim en el curs 2018-2019 a 35 alumnes mediadors en 2ºs 3ºs i 
4ºs de l'ESO.

També durant el curs actual tots els  alumnes de 1r de l'ESO han rebut una petita  formació 
a càrrec de l'ajuntament. Una vegada finalitzada aquesta petita formació, s’ha fet una 
reflexió de com ha funcionat el taller obert a totos els alumnes de primer i les conclusions 
han sigut que no s’ha arribat a aprofondir igual de bé, per aquest motiu, el proper any 
demanarem a l’ajuntament la formació de mediadors només a un grupo seleccionat 



d’alumnes, tal i com vam fer el curs 17/18.
Aquest curs s’han fet 8 mediacions, totes en l’ESO

7.3 Activitats dirigides a la sensibilització enfront de l'assetjament des de les tutories 
(Pla d'acció tutorial) 

Gràcies al pla d’acció tutorial, podem organitzar intervencions per tal de fer conscients als 
alumnes de la necessitat de treballar la bona relació amb el nostre entorn però també amb 
nosaltres mateix. És pretén afavorir el coneixement intrapersonal e interpersonal per a 
poder ser capaços de resoldre conflictes amb els altres però també amb un mateix.

Ací és mostra el catàleg d’activitats proposades per el departament d’orientació. A final de 
curs és valorara el seu resultat i es decidirà la continuïtat d’aquestes o la conveniència
 d’ introduir d’altres:



PLANIFICACIÓ DE LES SESSIONS DE TUTORIA 1r TRIMESTRE 1r CURS

ACTIVITAT TEMPORALITZACIÓ MATERIALS ORGANITZACIÓ

Acollida del alumnat,
presentació del tutor/a,

informació equip docent,
horari, calendari del curs…

Setembre Horari, calendari
Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Drets i obligacions de
l’alumnat 

Elaboració de normes
d’aula

Setembre RRI
Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Conèixer al grup per part
dels tutors/es

Setembre Sociograma en cas necessari
Dinàmiques de grup

Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Reunió de pares i mares.
Preparació

Octubre Guió.
Documents per a lliurar als
pares: calendari, horari…

Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Educació Emocional Desembre Dinàmica de Grup Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Afegir i/o canviar activitats en funció dels interessos de l’alumnat.
Aquelles activitats extraescolars que es facen durant el curs, s’aniran incorporant dins de la proposta del

PAT i s’informarà de les dades quan s’hage acordat amb el/la ponent.

PLANIFICACIÓ DE LES SESSIONS DE TUTORIA 1r TRIMESTRE 2n CURS

ACTIVITAT TEMPORALITZACIÓ MATERIALS ORGANITZACIÓ

Acollida del alumnat,
presentació del tutor/a,

informació equip docent,
horari, calendari del curs…

Setembre Horari, calendari
Aula Virtual

“1rT PAT 17-18.odt”
“Guió inicial tutoria”
“PRESENTACIO 
AULA INICI CURS”

Qüestionari inicial Setembre Qüestionari
Aula Virtual

“FICHA DE TUTO
2n.odt”

Drets i obligacions de
l’alumnat 

El.laboració de normes d’aula

Setembre RRI
Aula Virtual

“Normas convi.pdf”
“Normas  convi
Tabla1.pdf”
“Normas  convi
Tabla2.pdf”

Coneixer al grup per part dels
tutors/es

Setembre Sociograma/Autoco-neixement
Dinàmiques de grup:

Aula Virtual

Dinàmica: El Pulpo, 
Ciego y Lazarillo.

Importància de la tutoria: Per
a què la tutoria

Setembre-Octubre Aula Virtual “ACTIVITAT tuto.odt”

Elecció de delegat/da Octubre
Activitat proporcionada pel DO

i/o acta:
“Funciones delegado”



Aula Virtual
Avaluació zero Octubre Acta d’avaluació zero

Reunió de pares i mares.
Preparació

Octubre Guió (Aula Virtual).
Documents per a lliurar als
pares: calendari, horari…

“Primera  reunión  con
padres.odt”

Pubertat i adolescència Novembre Material en Aula Virtual
En cas necessari emprar el

document d'economia de fitxes

Enlace:
“https://www.ausonia.e
s/es-es/informate/la-

adolescencia/cambios-
en-la-adolescencia”
“adolesc2nESO.odt”

Motivació: Importància
d'assistir a l'IES

Novembre Para qué ir al instituto.doc “Para qué ir al
instituto.doc”

Mètode i tècniques d’estudi Novembre Qüestionari “Cuest Háb 
Estudio.odt”
“Leer para comprender
y aprender” “Lect 
compren 2 ESO” 
“subrayado2ESO” 
“Tomar apuntes 2 
ESO”

Pre-avaluació 1ª Avaluació Novembre Qüestionari “Pre-av1rT 2n”
Educació Emocional Desembre Xerrada afectivo-sexual (LGTBI)

Post-avaluació 1ª Avaluació Desembre Acta 1ª avaluació “Post-ev 2n ESO 
1rT.doc”

Avaluació de la tutoria Desembre Preguntar oralment Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Ajuntament: formació en
Mediació, 

Octubre reciclatge i participació de la
jornada de mediació a

l'Ajuntament per part dels
alumnes mediadors del

nostre centre

Organitzat per la 
coordinació d'ESO

Jornades ciberseguretat
CSIRT-CV

Desembre Organitzat per la 
coordinaciód'igualtat
i convivència

Educació Emocional Desembre Dinàmica de Grup Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Afegir i/o canviar activitats en funció dels interessos de l’alumnat.
Aquelles activitats extraescolars que es facen durant el curs, s’aniran incorporant dins de la proposta del

PAT i s’informarà de les dades quan s’hage acordat amb el/la ponent.

PLANIFICACIÓ DE LES SESSIONS DE TUTORIA 1r TRIMESTRE 3r CURS

ACTIVITAT TEMPORALITZACIÓ MATERIALS ORGANITZACIÓ

Acollida del alumnat,
presentació del tutor/a,

informació equip docent,
horari, calendari…

Setembre Horari, Calendari
“1rT PAT 17-18 3r”
“Guio inici tutoria”
“Presentacio  inicial
a 3r”

Drets i obligacions de
l’alumnat Elaboració de

normes d’aula
Setembre

RRI, Activitat de Normes
(proporcionada pel DO)

NORMES  DE
CLASSE

Sociograma en cas necessari
Dinàmiques de Grup

«AUTOCONEIXEM
ENT 3r ESO»

https://www.ausonia.es/es-es/informate/la-adolescencia/cambios-en-la-adolescencia
https://www.ausonia.es/es-es/informate/la-adolescencia/cambios-en-la-adolescencia
https://www.ausonia.es/es-es/informate/la-adolescencia/cambios-en-la-adolescencia


Conèixer al grup per part
dels tutors/es

Setembre
Autoconeixe-ment:

qüestionari i activitat
«Qüestionari inicial 
3r»

Elecció de delegat/da Octubre Activitat proporcionada pel
DO i Acta

«Eleccio delegat 3r»

Avaluació zero Octubre Acta d’avaluació zero «act ex cero 2n»

Reunió de pares i mares.
Preparació

Octubre
Guió.

Documents per a lliurar als
pares: calendari, horari…

“Primera  reunión
con padres”

ESPAC ( taller per a
previndre adiccions )

Octubre Xerrades de prevenció Organitzat per la 
coordinació de 
l'ESO

Planificació de l'estudi Novembre Qüestionari “Org TARDE 3”
Projecte de Vida Novembre Activitat sobre interessos

professionals
Suerte y hab 1 y 2
Administració,  en  el
seu  cas,  d'un
qüestionari  per  part
d'Orientació.

Habilitats Socials Novembre Activitats de l'aula virtual Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Pre-avaluació 1ª Avaluació Novembre Qüestionari «ACTIVITAT
PREAV 3 ESO.doc»

Educació Emocional Novembre Activitats de l'aula virtual Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Ajuntament: Taller de
participació contra la
violència de gènere

Novembre Taller a les tutories i jornada
de concienciació

Organitzat per la 
coordinaciód'igualtat

Afegir i/o canviar activitats en funció dels interessos de l’alumnat.
Aquelles activitats extraescolars que es facen durant el curs, s’aniran incorporant dins de la proposta del

PAT i s’informarà de les dades quan s’hage acordat amb el/la ponent.



PLANIFICACIÓ DE LES SESSIONS DE TUTORIA 1r TRIMESTRE 4t CURS

ACTIVITAT TEMPORALITZACIÓ MATERIALS ORGANITZACIÓ

Acollida del alumnat,
presentació del tutor/a,

informació equip docent,
horari, calendari del curs…

Setembre Horari, Calendari
Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Convivència Setembre Material en Públic (carpeta
professorat)

Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Drets i obligacions de
l’alumnat Elaboració de

normes d’aula

Setembre RRI
Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Conèixer al grup per part
dels tutors/es

Setembre Sociograma en cas necessari
Dinàmiques de Grup

Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Reunió de pares i mares.
Preparació

Octubre Guió.
Documents per a lliurar als
pares: calendari, horari…

Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

ESPAC : RCP Octubre Organitzat per la 
coordinació d'ESO

Cineforum contra la
violència de Gènere ( 25

de novembre)

Novembre Visualització de les
pel.lícules: « Quiero ser como

Beckam», « La bicicleta
verde» o « Mustang»

Organitzat per la 
coordinació 
d'igualtat

Educació Emocional Desembre Dinàmica de Grup Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Afegir i/o canviar activitats en funció dels interessos de l’alumnat.
Aquelles activitats extraescolars que es facen durant el curs, s’aniran incorporant dins de la proposta del

PAT i s’informarà de les dades quan s’hage acordat amb el/la ponent.



PLANIFICACIÓ DE LES SESSIONS DE TUTORIA 1r TRIMESTRE FPB 1r I 2n

ACTIVITAT TEMPORALITZACIÓ MATERIALS ORGANITZACIÓ

Acollida del alumnat,
presentació del tutor/a,

informació equip docent,
horari, calendari del curs…

Setembre Horari, Calendari
Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Convivència Setembre Material en Públic (carpeta
professorat)

Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Drets i obligacions de
l’alumnat Elaboració del

normes d’aula

Setembre RRI
Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Conèixer al grup per part
dels tutors/es

Setembre Sociograma en cas
necessari

Dinàmiques de Grup

Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Reunió de pares i mares.
Preparació

Octubre Guió.
Documents per a lliurar als
pares: calendari, horari…

Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Habilitats Socials Octubre Material en Públic (carpeta
professorat)

Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Ajuntament: Taller de
participació contra la
violència de gènere

Novembre Taller a les tutories i jornada
de concienciació

Organitzat per la 
coordinaciód'igualtat

Educació Emocional Desembre Dinàmica de Grup Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Afegir i/o canviar activitats en funció dels interessos de l’alumnat.
Aquelles activitats extraescolars que es facen durant el curs, s’aniran incorporant dins de la proposta del

PAT i s’informarà de les dades quan s’hage acordat amb el/la ponent.



PLANIFICACIÓ DE LES SESSIONS DE TUTORIA 1r TRIMESTRE 1r-2n BATXILLERAT

ACTIVITAT TEMPORALITZACIÓ MATERIALS ORGANITZACIÓ

Acollida del alumnat,
presentació del tutor/a,

informació equip docent,
horari, calendari del curs…

Setembre Horari, Calendari
Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Convivència 
Drets i obligacions de

l’alumnat Elaboració de
normes d’aula

Setembre Material en Públic (carpeta
professorat) 

RRI

Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Conèixer al grup per part
dels tutors/es

Setembre Material
Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Reunió de pares i mares.
Preparació

Octubre Guió.
Documents per a lliurar als
pares: calendari, horari…

Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

ESPAC : xerrada sobre les
drogues

Octubre Organitzat per la 
coordinaciód'ESO

Educació Emocional Desembre Dinàmica de Grup Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Post-avaluació 1r trimestre Desembre Acta 1ª avaluació Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Afegir i/o canviar activitats en funció dels interessos de l’alumnat.
Aquelles activitats extraescolars que es facen durant el curs, s’aniran incorporant dins de la proposta del

PAT i s’informarà de les dades quan s’hage acordat amb el/la ponent.



PLANIFICACIÓ DE LES SESSIONS DE TUTORIA 2n TRIMESTRE         1r CURS

ACTIVITAT TEMPORALITZACIÓ MATERIALS
ORGANITZACIÓ

Xerrada  de  l'equip  femení
del  club  de  futbol  de
Vilarreal

Gener
7 i 8

Organitzat dintre del
projecte esportiu de 
centre i la 
coordinaciód'igualtat

Activitat sobre l’autoestima Gener Material imprimible
proporcionat pel DO

Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Activitat sobre la PAU Gener Material imprimible
proporcionat pel DO

Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Habilitats Socials Febrer Material imprimible
proporcionat pel DO i/o Aula

Virtual

Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Ajuntament: formació en
Mediació

Febrer Organitzat per la 
coordinaciód'ESO

Orientació: Xerrades
informatives

Febrer Xerrada del DO
Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Sessions per millorar la
conducta de l'alumnat

Març Xerrades del DO
Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Pla director: xarrada riscs
d'Internet

18 de març Organitzat per la 
coordinaciód'igulatat
i convivència

Curts sobre valors Març Material proporcionat pel
DO

Organitzat per la 
coordinaciód'igulatat
i convivència

Afegir i/o canviar activitats en funció dels interessos de l’alumnat.
Aquelles activitats extraescolars que es facen durant el curs, s’aniran incorporant dins de la proposta del

PAT i s’informarà de les dades quan s’hage acordat amb el/la ponent.

PLANIFICACIÓ DE LES SESSIONS DE TUTORIA 2n TRIMESTRE 2n CURS

ACTIVITAT TEMPORALITZACIÓ MATERIALS ORGANITZACIÓ

CSIRT-CV: ciberseguretat Desembre
10 i 11

Xerrada i tallers Organitzat per la 
coordinaciód'igualtat

UJI: xerrada sobre LGTBI Desembre 
19

Xerrada Organitzat per 
Orientació

Xerrada  de  l'equip  femení
del  club  de  futbol  de
Vilarreal

Gener
8 i 9

Organitzat dintre del
projecte esportiu de 
centre i la 
coordinaciód'igualtat

Activitats Individuals
sobre Gener

Activitats proporcionades pel
DO

“Activitats  sobre
Solidaritat I Voluntariat



Solidaritat I Voluntariat Social Social”.
Escolta Activa Gener Activitats proporcionades pel

DO
“sesio 1 escolta

2nESO”, “sesio 2
escolta 2nESO VAL”.

Autoestima Gener-Febrer Activitats proporcionades pel
DO

“Autoestima”.

Drogas: Alcohol Febrer Activitats proporcionades pel
DO

“MATERIAL  SOBRE
EL ALCOHOL”.

Comunicación Febrer Activitats proporcionades pel
DO

“comunic y relas aula”.

Técnicas de Estudio: Memoria Febrer Activitats proporcionades pel
DO

“Mejorar memo”.

Valores: Cortos sobre
Igualdad

Març Activitats proporcionades pel
DO

“autoestima-igualdad”, 
“corto zero”, “danza 
video”.

Comportamiento Març Activitats proporcionades pel
DO

“Una clase con
prolemas”

Valores: tranajo en equipo Març Activitats proporcionades pel
DO

Corto:  “trabajo  en
equipo Bichos”.

Valores: no rendirse Març Activitats proporcionades pel
DO

Corto:  “hombre  planta
arboles”.

Pre-avaluació 2ª
AvaluacióMarç

Març Qüestionari “2n Preavaluació”

Afegir i/o canviar activitats en funció dels interessos de l’alumnat.
Aquelles activitats extraescolars que es facen durant el curs, s’aniran incorporant dins de la proposta del

PAT i s’informarà de les dades quan s’hage acordat amb el/la ponent

PLANIFICACIÓ DE LES SESSIONS DE TUTORIA 2n TRIMESTRE 3r CURS

ACTIVITAT TEMPORALIT-
ZACIÓ

MATERIALS ORGANITZACIÓ

Addicció a les xarxes
socials

Gener Material proporcionat
per Orientació

“addiccioalesxarcessocials”

Valors: Amistat Gener Material proporcionat
per Orientació

“Amistad”

Estrena“ Nada será
igual”

 Gener Organitzat per la coordinació  
D,igualtat

Tècniques d’Estudi:
Subratllat

Gener Material proporcionat
pel DO

“TEC ESTUDI-SUBRATLLAT 3ESO”
“TEC  ESTUDI-SOL  SUBRATLLAT
3ESO”

Xerrades Orientació Gener-Febrer Material audiovisual Organitzat  per  el  Departament
d’Orientació

Activitat per Observar Gener-Febrer Material proporcionat
pel DO

«Act Observacion»

Diversitat Febrer Material proporcionat
pel DO

«Diversidad 3r»

Tècniques d’Estudi:
Estudi i èxit

Febrer Material proporcionat
pel DO

“Estudio y éxito”

Tècniques d’Estudi:
Esquema

Febrer-Març Material proporcionat
pel DO

“TEC  ESTUDI-ESQUEMA  3ESO”
“TEC  ESTUDI-SOL  ESQUEMA
3ESO”

Tècniques d’Estudi:
Resum

Març
Material proporcionat

“TEC ESTUDI-RESUM 3ESO” “TEC
ESTUDI-SOL RESUM 3ESO”



pel DO
Tribus Urbanes Març

Material proporcionat
pel DO

«Tribus urbanes».

Autoestima Març
Material proporcionat

pel DO

«Tu verdadera imagen»

Planificació Març
Material proporcionat

pel DO

«viaje aventura»

Pre-avaluació 2ª
Avaluació

Març Qüestionari “2ªav 3ESO”

Afegir i/o canviar activitats en funció dels interessos de l’alumnat.
Aquelles activitats extraescolars que es facen durant el curs, s’aniran incorporant dins de la proposta del PAT

i s’informarà de les dades quan s’hage acordat amb el/la ponent.



PLANIFICACIÓ DE LES SESSIONS DE TUTORIA 2n TRIMESTRE 4t CURS

ACTIVITAT TEMPORALITZACIÓ MATERIALS ORGANITZACIÓ

Habilitats Socials Gener, Febrer Material imprimible
proporcionat pel DO i/o Aula

Virtual

Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Estrena“ Nada será igual”  Gener Organitzat per la 
coordinació 
d'igualtat

Musical “Inseparables” Febrer Organitzat per la 
coordinació 
d'igualtat

Afegir i/o canviar activitats en funció dels interessos de l’alumnat.
Aquelles activitats extraescolars que es facen durant el curs, s’aniran incorporant dins de la proposta del

PAT i s’informarà de les dades quan s’hage acordat amb el/la ponent.



PLANIFICACIÓ DE LES SESSIONS DE TUTORIA 2n TRIMESTRE 1r I 2n FPB

ACTIVITAT TEMPORALITZACIÓ MATERIALS ORGANITZACIÓ

Curts sobre valors Gener/Febrer Material proporcionat pel
DO 

Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Habilitats Socials Febrer Material imprimible
proporcionat pel DO i/o Aula

Virtual

Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Activitats sobre les
Drogues

Març Material imprimible
proporcionat pel DO i/o Aula

Virtual

Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Activitat sobre la ira Març Material imprimible
proporcionat pel DO

Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Afegir i/o canviar activitats en funció dels interessos de l’alumnat.
Aquelles activitats extraescolars que es facen durant el curs, s’aniran incorporant dins de la proposta del

PAT i s’informarà de les dades quan s’hage acordat amb el/la ponent.



PLANIFICACIÓ DE LES SESSIONS DE TUTORIA 2n TRIMESTRE 1r-2n BATXILLERAT

ACTIVITAT TEMPORALITZACIÓ MATERIALS ORGANITZACIÓ

Curts sobre valors Gener Material proporcionat pel DO 
Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Habilitats Socials i
Educació emocional

Febrer Aula Virtual
Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Afegir i/o canviar activitats en funció dels interessos de l’alumnat.
Aquelles activitats extraescolars que es facen durant el curs, s’aniran incorporant dins de la proposta del

PAT i s’informarà de les dades quan s’hage acordat amb el/la ponent.

PLANIFICACIÓ DE LES SESSIONS DE TUTORIA 3r TRIMESTRE 1r CURS

ACTIVITAT TEMPORALITZACIÓ MATERIALS ORGANITZACIÓ

Pla Director: Internet Abril Organitzat per la 
coordinació 
d'igualtat

Dinàmiques de Grup Abril Documents proporcionats pel
Departament d'Orientació

Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Activitat d'Educació en
l'igualtat

Maig Documents proporcionats pel
Departament d'Orientació

Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Jornades ciberseguretat
CSIRT-CV

Juny Organitzat per la 
coordinaciód'igualtat
i convivència

Afegir i/o canviar activitats en funció dels interessos de l’alumnat.
Aquelles activitats extraescolars que es facen durant el curs, s’aniran incorporant dins de la proposta del

PAT i s’informarà de les dades quan s’hage acordat amb el/la ponent.



PLANIFICACIÓ DE LES SESSIONS DE TUTORIA 3r TRIMESTRE 2n CURS

ACTIVITAT TEMPORALITZACIÓ MATERIALS ORGANITZACIÓ

Pla Director: Alcohol Abril Organitzat per la 
coordinació 
d'igualtat

Dinàmiques de Grup Abril Documents proporcionats pel
Departament d'Orientació

Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Habilitats Socials:
Qüestionari, Activitats

diverses
Abril Documents proporcionats pel

Departament d'Orientació

Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

taller « Masclisme-retrats!:
reconeixent el masclisme

mitjaçant el teatre»

 El 19 de juny Organitzat per la
coordinaciód'igualtat

i el Servei
d’Igualtats

d’Oportunitats de
l’Ajuntament de

Castellón

Afegir i/o canviar activitats en funció dels interessos de l’alumnat.
Aquelles activitats extraescolars que es facen durant el curs, s’aniran incorporant dins de la proposta del

PAT i s’informarà de les dades quan s’hage acordat amb el/la ponent.



PLANIFICACIÓ DE LES SESSIONS DE TUTORIA 3r TRIMESTRE 3r CURS

ACTIVITAT TEMPORALITZACIÓ MATERIALS ORGANITZACIÓ

Dinàmica: solució d'un
problema Abril-Maig

Documents proporcionats pel
Departament d'Orientació

Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Activitat d'Educació en
l'igualtat

Maig Documents proporcionats pel
Departament d'Orientació

Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

xerrada de sensibilització
per a trencar barreres
sexistes a l’hora de fer
estudis STEM (science,
technology, engineering,

maths)

El 17 de juny Organitzat pel 
departament de 
tecnologia

Afegir i/o canviar activitats en funció dels interessos de l’alumnat.
Aquelles activitats extraescolars que es facen durant el curs, s’aniran incorporant dins de la proposta del

PAT i s’informarà de les dades quan s’hage acordat amb el/la ponent.



PLANIFICACIÓ DE LES SESSIONS DE TUTORIA 3r TRIMESTRE 4t CURS

ACTIVITAT TEMPORALITZACIÓ MATERIALS ORGANITZACIÓ

Dinàmica: solució d'un
problema Abril-Maig

Documents proporcionats pel
Departament d'Orientació

Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Activitat d'Educació en
l'igualtat

Maig Documents proporcionats pel
Departament d'Orientació

Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Afegir i/o canviar activitats en funció dels interessos de l’alumnat.
Aquelles activitats extraescolars que es facen durant el curs, s’aniran incorporant dins de la proposta del

PAT i s’informarà de les dades quan s’hage acordat amb el/la ponent.

PLANIFICACIÓ DE LES SESSIONS DE TUTORIA 3r TRIMESTRE 1r-2n BATXILLERAT

ACTIVITAT TEMPORALITZACIÓ MATERIALS ORGANITZACIÓ

Habilitats Socials Abril Documents proporcionats pel
Departament d'Orientació

Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Convivència: Conèixer les
normes bàsiques d'educa-
ció en l'ús d'internet i de les

reds socials

Abril Documents proporcionats pel
Departament d'Orientació

Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Orientació:
Autoconeixement

Maig Documents proporcionats pel
Departament d'Orientació

Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Habilitats Socials:
Comunicació No Verbal

Juny Documents proporcionats pel
Departament d'Orientació

Organitzat per el 
Departament 
d’Orientació

Afegir i/o canviar activitats en funció dels interessos de l’alumnat.
Aquelles activitats extraescolars que es facen durant el curs, s’aniran incorporant dins de la proposta del

PAT i s’informarà de les dades quan s’hage acordat amb el/la ponent.

7.4 Pla d'acolliment dels alumnes de 1ºESO ( pla de transició primària a secundària)

El canvi d’una etapa a una altra, així com estudiar en un centre diferent, afecten de manera
especial a l’alumnat i a les seues famílies, sent moltes vegades, un motiu de preocupació:
professorat, instal·lacions, metodologia, companys nous... És per això, que els centres de
primària i secundària hem d’afavorir aquesta transició, per tal millorar les relacions i, intentar
que  aquest  canvi  siga  positiu  i  es  puga  veure  com  una  oportunitat  d’aprenentatge,
creixement i millora.
El  pla  de  transició  pretén  articular  una  sèrie  de  mesures  col·lectives  per  garantir  la



continuïtat entre les dues etapes i afavorir l’adaptació de l’alumnat al nou centre.

Canvis en la transició de primària a secundària

Segons diversos estudis aquests canvis són:
- Augment de la inseguretat personal davant d’un ambient nou i d’una exigència acadèmica
diferent que requereix un temps d’adaptació.
- Grans canvis en les relacions socials. Canvien els companys que durant nou anys els han
acompanyat.  El grup de referència es desfà un poc i s’obren noves perspectives, noves
«cultures juvenils».
- Canvia la metodologia. Tenen major pes les exposicions dels professors, es fa necessari la
presa d’apunts,  el  treball  després  de les  classes,  un esforç personal  més autònom. La
distribució horària setmanal obliga a una major planificació del temps personal de treball i
estudi.
- Les relacions amb el professorat també canvien. El nombre d’especialistes és més gran en
secundària, fet que comporta una individualització més accentuada de les matèries.
- La relació família-professor també es transforma, el contacte és més acadèmic i formal.
- I evidentment l’entorn també canvia: l’edifici, l’ambient de les aules, les només...

Contextualització

El nostre Centre es troba ubicat  a l’Avinguda Casalduch,  número 120 de Castelló de la
Plana. És un centre on s’imparteixen Cicles Formatius de Grau Mitjà, Superior, Formació
Professional  Bàsica,  ESO  i  Batxillerat.  Actualment  hi  aproximadament  1400  alumnes
matriculats al centre en modalitat presencial i semipresencial. En el present curs, tenim tres
grups de 1r ESO i provenen majoritàriament del CEIP Isidoro Andrés, ubicat al mateix carrer
que el nostre institut.

Calendari d’actuacions

juny 2018
Replegament  d’informació  dels  alumnes que finaltzen 6é de primària  i  que començaran
l’institut cursant 1rESO en el curs escolar 2018-19. Aquesta informació és individual i consta
de:
- Propostes de recolzament de castellà, valencià i matemàtiques. Informació molt útil per a
la formació dels tallers d’aquestes assignatures.
- Alumnes amb ACIS en el col·legi i/o dificultats importats d’aprenentatge.
- Alumnes amb dificultats de socialització i/o adaptació a medi escolar.
- Qualsevol informació que ens puga ser d'interés en l’IES.
En aquesta reunió assistim: per una banda i en representació del nostre Centre: Raquel
Morillo  (Cap  d’estudis  de  l’ESO),  Sara  García  (Orientadora  de  1rESO),  Judit  Gual
(Coordinadora de Secundària curs 16/17 ) i Susana Gil ( Coordinadora de Secundària curs
17/18). Per la banda del Col·legi Isidoro Andrés: Paloma Nácher (Coordinadora de Primària)
i els tres tutors dels alumnes de 6é.

Desembre 2018
Després de la 1a Avaluació i amb els resultats generals dels alumnes de 1rESO anem al
col·legi Isidoro Andrés i ens reunim amb els mestres que van ser els seus tutors en 6é. Els
traslladem com ha anat la seua adaptació al Centre i els resultats acadèmics. S'interessen
per alguns alumnes en concret. Parlem que en general l’alumnat nouvingut destaca en la
capacitat de treballar en grup i d’exposar els treballs i de la mancança en compressió lectora
i la gran quantitat de faltes d’ortografia que cometen. També ens fem propostes en ambdós
sentits  i  valorem  el  cas  d’una  alumna  de  6é,  amb  greus  problemes  de  socialització  i
dificultats d’aprenentatge,  si  és millor  proposar-la per a un Centre d’educació especial  o
seguir amb la seua educació a l’IES.



En aquesta reunió assistim: per una banda i en representació del nostre Centre: Raquel
Morillo  (Cap  d’estudis  de  l’ESO)  Sara  García  (Orientadora  de  1rESO)  i  Susana  Gil
( Coordinadora de Secundària). Per la banda del Col·legi Isidoro Andrés: Isidoro  Carmona
(Coordinador de Primària) i els tutors dels alumnes que van fer 6é el darrer curs.

Futures actuacions:

_Visita d’antics alumnes del col·legi Isidoro Andrés que cursen 1rESO. Se seleccionaran a
les  tutories  i  prèviament  es  treballaran  els  punts  a  tractar.  Ells  mateixos  realitzaran  la
presentació en el col·legi, i en tot moment estaran acompanyats pels professors. Al curs
anterior va funcionar molt bé.
-  Visita  dels  alumnes de 6é al  nostre IES. Posteriorment (a finals de curs)  es farà una
jornada de portes obertes del nostre centre on podran visitar els tallers, aules, laboratoris,
informàtica,  cantina...,  allí  els  explicarem  que  es  fa  en  aquests  espais  i  ensenyarem
projectes realitzats pels alumnes i amb l’objectiu que es facen una idea positiva de l’institut.
- Reunió amb els pares dels alumnes nouvinguts: A principi de curs  es farà una reunió per
donar-nos a conéixer als pares, explicar el funcionament del Centre, i resoldre dubtes.
-  Tornar a reunir-nos amb el col·legi  per començar un nou cicle i  rebre informació dels
nostres futurs alumnes.

7.5 Junta de delegats

Aquest organisme té com a objectius exposar a l’equip directiu els suggeriments i les 
reclamacions del grup que representen; fomentar la convivència entre els alumnes i 
col.laborar amb el centre en els temes que afecten el funcionament d’aquest. 
A final de curs els delegats han sigut els portaveus de l’informe de convivència de final de 
curs, això a permés realitzar una reflexió de convivència de final de curs des de les tutories. 
Voldria destacar un aspecte que ens interpel·la els professors, els alumnes reconeixen que 
en l'ambient dels corredors ha sigut conflictiu i com a propostes de millora ens proposen, 
entre altres coses, que els professors intentem ser més puntuals

7.6 Projectes, jornades i ponències elaborades pel centre

El projecte esportiu de centre porte 3 anys oferint a tots els membres de la comunitat 
educativa activitats d’integració que relacionen esport amb convivència en les quals els 
alumnes a més de practicar esport treballen valors com l'igualtat, el treballe en equip, el 
respecte, la cooperació, la responsabilitat... Destacar també que aquestes activitats per una 
banda milloren la convivència al centre i per altra banda, ajuden a l'integració de l'alumnat 
de primer d'ESO, així com de l'alumnant nou vingut al llarg del curs.

Ací us mostrem el pla d’activitats físiques/esportives i de salut que hem dut a terme i la 
duració de les mateixes:

RELACIÓ D’ACTIVITATS PREVISTES DURACIÓ DE LES ACTIVITATS

(ANUAL, TRIMESTRAL, DIA, ETC.)
Esport col·lectiu: Voleibol. Anual. (25 hores)
Esport col·lectiu: bàsquet. Anual. (25 hores)
Esport col·lectiu: Bàdminton. Anual. (50 hores)
Esport col·lectiu: Futbol. Anual. (100 hores)



Escacs. Anual (100 hores)
Tenis taula. Anual (100 hores)
Activitats en la natura: senderisme. 2 Dies. (10 hores)
Jornada d’hàbits saludades. Dia. (5 hores)
Jornada nutrició i esport. Dia (4 hores)
Jornada de Conscienciació i Esport Adaptat. Dia. (5 hores)

A més, al següent quadre es pot observar la distribució temporal de les activitats:

Activitats

contínues

Activitats

discontínues

Activitats puntuals

Franja horària de 

vesprada o migdia

Futbol.

Voleibol.

Bàsquet.

Jornades hàbits 

saludables.

Jornada de Conscienciació

i Esport Adaptat.

Jornada nutrició i esport.
Horari de pati Futbol.

Bàdminton.

Bàsquet.

Voleibol.

Tenis taula.
Cap de setmana Senderisme.
Nombre de 

participants

290 560

Per altra banda, com a novetat aquest any vam celebrar el Dia de l'esport,  una activitat que 
va implicar a tota la comunitat educativa i que va contar amb una gran acceptació tant per 
part de l'alumnat, del professorat i de pares i mares.

D’altra banda, aquest any hem començat amb el projecte de l’hort que permetrà la 
realització de diverses actuacions per part dels alumnes de tots els nivells però també 
l’estem fent servir com a “teràpia” per a aquells alumnes mès disruptius que han abandonat 
els estudis i que, per tant, tenen moltes dificultats de romandre a l’aula sense provocar 
disturbis. En aquest últim cas, hem informat prèviament a les famílies dels alumnes que ja 
no mostren interès pels estudis d’ESO i que l’any següent aniràn a una FPB i els hem 
demanat el seu consentiment per a que puguen eixir de les aules de referència i col.laborar 
amb el projecte de l’hort. El resultat són aules més tranquiles i amb millor ambient de treball 
i alumnes que han abandonat els estudis d’ESO millor atessos amb activitats que realment 
els motiven i que els ajudaràn a triar una FPB més adecuada a les seves preferències.



Com a jornades destinades a previndre futurs cassos d’assetjament hem realitzat el 7 de 

desembre la jornada contra la violència de gènere. L’IES ha pres partit en conscienciar i 

educar la comunitat educativa a favor d’una convivència de gènere sense violència. 

L’alumnat d’arts escèniques i dansa va interpretar l’obra “Miralls de realitat” per als alumnes 

del centre i a continuació, la diputada al Congrés, Marta Sorlí, va explicar i debatre sobre 

parlamentarisme i feminisme en dues xarrades, una per a ESO i FPB i l’altra per a 

batxillerat.

D’altra banda, també volem que els alumnes comparteixen experiències fora de l’aula que 

els inviten a conéixer-se. Ací tenim dues jornades destinades a aquest objectiu:

La víspera de Nadal, el centre proposa una jornada de tallers preparats pels professors amb

l’objectiu de conviure alumnes barrejats de totes les tutories.

El 8 de febrer vam festejar per segon any consecutiu el Carnestoltes dintre del centre. 

Aquesta jornada invita a tots els membres del centre a compartir un dia diferent de la rutina 

diaria de les classes. Consisteix a fer una cercavila al pati, aprofitant l’hora del pati i una part

de la sessió anterior.  Aquest any els alumnes de batxillerat amb els professors de música 

han organitzat una tamborilada que ha acompanyat en tot moment als alumnes, professors i

personal no dicent disfressats.

Per tal de commemorar el dia contra la violència de Gènere , l’IES va participar de les 

següents propostes:

- Al llarg de la setmana, en la biblioteca trobareu una exposició de llibres que tracten

la temàtica de la violència de gènere.

- Exposició de carteleria del alumnes de FPB al vestíbul del centre.

-En els cursos de 2n d'ESO, traducció i revisió del llenguatge masclista en les cançons de

reageaton sota el nom « No em cantes violència». Realitzat pel departament de Valencià.

-Activitat de l'Ajuntament de Castelló de 10 a 14h, dirigida als alumnes de 3 r d'ESO i FPB

el 23 de novembre al Passadís de les Arts. Totes les entitats que han participat en els

tallers de prevenció a les hores de tutoria es van trobar i van fer visible la consciència

ciutadana de rebuig a la violència de gènere.

- Sessions de videofòrum a les tutories de 4rt d'ESO de les pel·lícules « Quiero ser como

Beckam», « La bicicleta verde» o « Mustang»

- Elaboració de micro-relats a 1r de Batxillerat per part del departament de Valencià.

Per tal de commemorar el dia de la dona, el  8 de Març, el nostre centre va realitzar una 

campanya de sensibilització de l'alumnat amb diverses activitats i actuacions que a 

continuació us relatem:



- Exposició de cartells en la biblioteca per part del grup de 1r Baha de literatura

universal: «Protagonistes»

- Al llarg d'aquesta setmana també en la biblioteca estava la mostra literària:

«En femení»

- El grup de valors étics de 2n A van exposar en el vestíbul els seus treballs: « Cosas

que no sabías ( por culpa del machismo)»

- Presentació del cicle «Dona + música» per part de Pedro Navarro a l'alumnat de

4 t ESO i optativa de música de batxillerat

- "Women's rainbow": Els alumnes de les tutories de l'ESO van penjar al centre 

biografies de dones que han marcat història.

-Visita i xarrada de les jugadores del futbol del Vila-real a l'alumnat de 1r i 2n

durant el mes d'abril

Per tal de commemorar el dia contra l’ LGTB+fòbia, el nostre centre  va realitzar la següent 
campanya de sensibilització 

- Al llarg d'aquesta setmana, en la biblioteca hi havia una exposició de llibres que 
tracten la temàtica LGTB+, « Biblioteca de colors».
- L’alumnat va poder participar del «III Concurs de relats Queerfest», organitzat pel 
col·lectiu LGTBIQ+ de Castelló
- Sessions de videofòrum a les tutories de d'ESO de curtmetratges i taules rodones 
de debat.
- Des de les tutories, l’alumnat de 3r d’ESO van organitzar un Flashmob amb la 
cançó « A quién le importa» de l’artista Alaska que van fer a l’hora del pati  el 
divendres 17 de maig.

7.7 Col.laboració amb altres institucions 

Actualment quan ens trobem amb casos d’expulsió d’alumnes del centre intentem oferir a 
l’alumne l’opció, sempre voluntària, de participar de diversos tallers per tal de no quedar-se 
a casa i treballar aspectes de la seua conducta. La finalitat és que l’expulsió no es 
convertisca en unes “vacances” temporals i que l’alumne estiga atès per institucions adients.
Principalment treballem amb el “Projecte Prisma” que depèn de l’ajuntament de Castelló i 
amb el projecte “ Parèntesis Educatiu” que depèn de la Creu Roja de Castelló.
D’un altre costat, tenim també la participació al llarg del curs de diferentes jornades 
preparades junt amb l’associació ASPROPACE que permet als nostres alumnes viure 
experiències amb persones discapacitades. Les activitats realitzades amb ASPROPACE les
porta el departament de tecnologia del nostre centre

Asociación Gitana de Castellón, con la coordinadora Naomi Requena, 
Amics, Ayuntamiento de Castellón Mediación con Taté y Valentina



7.8 Propostes de futur 

L’aplicació de la Tutoria Entre Iguals per als alumnes de 1er d’ESO

Continuar amb el pati coeducatiu i dotar-lo de bancs i espais per a poder aprofitar el espais 
amb diferents activitats

La ponència “ Dis-me com et comuniques i et diré com et va: mediació i comunicació no 
violenta”, del professor i formador de mediadors de l’IES Miralcamp, Francisco José Usó 
Ballester 

Crear una escola de pares per part del AMPA del nostre centre

8. ANNEXOS
8.1 Decàleg de convivència IES Matilde Salvador
8.1 Fitxa de derivació a l'aula de convivència



   
DECÀLEG CONVIVÈNCIA IES MATILDE SALVADOR

1. L'alumne de l' IES Matilde Salvador no pot utilitzar el telèfon mòbil o qualsevol altre 
dispositiu anàleg en els llocs comuns del centre (vestíbul, corredors, perímetre exterior).Dins
de les aules, i amb una intenció pedagògica, el professor/a utilitzarà i autoritzarà el seu ús. 

2.Si l'alumne incorre en aquesta falta lleu (ús inadequat del mòbil) se li explicarà que en fer-
ho per tercera vegada, s'obrirà una expedient disciplinari, tot considerant aquesta falta com 
a greu. Si l'alumne és menor de 18 anys, se li confiscarà l'aparell i se li tornarà als pares a 
les 8 de la vesprada.

3.L'alumne respectarà el torn d'eixida i entrada al centre. Els alumnes majors d'edat 
podran eixir a l'hora del pati presentant, si s'escau, la documentació acreditativa.Un 
professor de guàrdia amb el suport de qualsevol membre de la junta directiva determinarà 
qui pot eixir o entrar de manera excepcional en els esplais. 

 
4.Els alumnes tenen el deure d'assistir a classe amb puntualitat i amb el material necessari
per a poder participar activament en el desenvolupament de les classes

5.No es pot beure ni menjar dins l'aula ni en els llocs comuns, tret d'una obligació mèdica o 
sota el consentiment del professor. 

6.Les faltes d'assistència es justificaran al tutor amb el formulari que hi ha a consergeria i 
amb la documentació que ho acredite (citacions, parts mèdics...) en el termini de tres dies a 
comptar des del dia següent a la falta d'assistència.

7.Quan un alumne de cicles formatius semipresencial tinga un examen acudirà al centre 
en l'hora indicada. Si arribe abans, romandrà a la biblioteca.

8.L'alumne no pot romandre en el llocs comuns (passadissos, vestíbul, escales...) en 
horari de classe amb caràcter general. A més, ha de tenir un comportament respectuós, 
quan estiga en aquestos espais per alguna circumstància,.

9.No es pot fumar en tot el recinte

10.El respecte per a qualsevol membre de la comunitat educativa és la norma general.Les 
actituds irrespectuoses contra qualsevol membre d'aquesta poden ocasionar l'apertura d'un 
expedient disciplinari.

Signatura de l'alumne Signatura del pare/mare/ tutor/a

   

AULA DE CONVIVÈNCIA



Fitxa per al control d'assistència de l'alumnat

DADES DE L 'ALUMNAT

Cognoms: Nom: Grup:

 
DADES DEL PROFESSORAT QUE L'ENVIA:

Cognoms: Nom:

Matèria/mòdul: Data: Hora:

 
MOTIUS PER ELS QUE L'ENVIA:

 

 

 

PERIODE DE 
CONVIVÈNCIA:

Data/ Hora: Data/ Hora: Data /Hora:




