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1.  Introducció           

 

Els centres educatius, pilar vital per al present i futur d'aquesta societat, han de 

ser no sols l'exemple per a mostrar a la joventut els principis fonamentals que han de 

regnar en una societat democràtica i justa, sinó que igualment han de constituir el 

brollador on han d'aprendre l'essència mateixa dels valors primordials per a poder 

viure en pau des del respecte, la tolerància, la solidaritat i l'harmonia, tant individual, 

com a grupal.  

Per això, és inexcusable que l'àmbit educatiu tinga entre les seues eines essencials 

un pla que promoga i intente assegurar la igualtat i la convivència, motors 

imprescindibles per a la societat. 

D'aquesta manera, a través de les següents pàgines es recull aquest document tan 

indispensable, com és el Pla d'Igualtat i Convivència de l'Institut d'Educació 

Secundària La Vall de Segó, per al present curs acadèmic 2021/22. Fonamentant-se 

en el seu disseny, com no podia ser d'una altra índole, en les diferents directrius 

actuals i en la normativa pertinent; així com pretenent a l'uníson, emmotlar-se a la 

realitat educativa per a poder erigir-se como a una vertadera brúixola útil i eficaç. 

 

2.  Objectius           

 

Tenint en compte que un dels eixos vertebradors sobre els quals ha de sostindre's 

un pla d'igualtat i convivència ha de ser promoure el respecte, la tolerància, els 

valors ètics i principis fonamentals de tots els membres de la comunitat educativa, 

així com la llibertat d'expressió, la participació i la resta dels drets de l'individu per a 

crear una societat millor; els objectius del mateix s'encaminaran a aconseguir que 

aquests baluards no sols siguen una fi, sinó el mateix mitjà perquè el que es 

desenvolupe l'educació que s'imparteix cada dia en el centre. 

Per això, els objectius generals perseguits en el present pla, serien els enumerats a 

continuació a grans trets, diferenciant corresponentment els dos pilars vitals 
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d'aquest, però que al seu torn han de ser implementats de forma cohesionada per a 

poder aconseguir realment els fins perseguits. 

 En primer lloc, en llaures a aconseguir un entorn on regne i es promoga un 

context educatiu cap a la igualtat: 

 Rebuig del feminicidi global i els delictes d´odi. Implicar la comunitat 

educativa en la defensa i pràctica de valors democràtics i els Drets Humans, 

entenent que la discriminació de gènere, per orientació sexual i identitat o 

expressió de gènere són una vulneració dels drets humans.  

 Visibilització de les dones. Introduir en els materials d’aula la visibilització de 

dones il·lustres i la seua aportació en totes les matèries, al llarg de la història i 

actualment.  

 Ús no sexista del llenguatge. Aconseguir que el centre faça un ús no sexista del 

llenguatge tant escrit com oral (formal i informal) i en els diferents àmbits: 

rètols, comunicacions a les famílies, comunicacions internes, butlletins de notes, 

documents oficials del centre (PGA, Projecte educatiu, Pla d’acció tutorial, Pla 

de Convivència, programacions d’aula...), etc.  

 Rols de gènere. Introduir el debat i l’actitud crítica davant dels estereotips de 

gènere que porten a la discriminació, a tries professionals tradicionals, a 

relacions afectivosexuals no igualitàries, etc.  

 Materials i llibres de text igualitaris. Fomentar la utilització de materials i 

llibres de text no sexistes que transmeten igualtat, i no impulsen estereotips i 

rols de gènere.  

 Biblioteca coeducativa. Dotar la biblioteca de material coeducatiu i divers per a 

l’alumat i per a la formació del professorat.  

 Activitats extraescolars i complementàries coeducatives. Aconseguir que 

bona part de les activitats extraescolars i complementàries siguen coeducatives i 

tinguen perspectiva de gènere i de diversitat.  
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 Educació afectivo-sexual igualitària. Fomentar una educació afectivo-sexual 

no biologicista que, partint del qüestionament del model sexual hegemònic, del 

model amorós tradicional i tinga com a objectiu la vivència d’unes relacions 

igualitàries, segures, plaents i lliures de violència.  

 Formació del professorat en coeducació. Propiciar la formació del professorat 

en coeducació i en diversitat sexual i de gènere.  

 Promoure un equip per a impulsar i coordinar accions en pro de la Igualtat 

i Convivència. Consolidar un equip de professorat format en temes de gènere i 

diversitat sexual, de gènere i familiar, per a col·laborar en iniciatives per a 

commemorar dates reivindicatives, realitzar accions d'informació i 

sensibilització en el centre, entre altres.  

 Formació del grup d´alumnes activistes. Consolidar un grup d´alumnes, que 

s´implique amb la defensa dels Drets Humans, especialment en temes de gènere 

i diversitat, amb accions i actuacions que repercutisquen en el centre.  

 Combat de la violència masclista. Aconseguir que la prevenció de les 

violències masclistes siga un objectiu prioritari i transversal en totes les 

assignatures.  

 Combat de l’LGBTIfòbia i de la intolerància per gènere. Aconseguir que la 

diversitat afectivo-sexual i de gènere siga un objectiu prioritari i transversal en 

totes les assignatures.  

 Espais de lleure igualitaris. Aconseguir que els espais de lleure del centre 

siguen utilitzats de manera equitativa per xics i xiques.  

I pel que concerneix a promoure i impulsar un clima on es respire un clima 

marcat per una convivència digna d'exemple:  

 Impulsar i assegurar la convivència en el centre per a tots els seus membres, 

vetlant amb això oferir el context i referent més idoni per a assegurar la millor 

educació acadèmica, emocional i personal del nostre alumnat. 

 Potenciar i facilitar tant la convivència com el bon clima del centre. 
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 Cuidar el correcte compliment dels drets, la participació i obligacions de 

l'alumnat, així com promoure el coneixement i informació d'aquests. 

 Afavorir la comunicació en el centre educatiu. 

 Promoure la participació de tota la comunitat educativa per tal de gestionar i 

orientar les actuacions i els procesos.  

 Promoure la projecció positiva del centre. 

 Potenciar l’equitat educativa, la tolerància i el respecte a la diversitat. 

 Garantir la incorporació  ptima dels nous membres de la comunitat 

educativa en la cultura del centre. 

 Promoure activitats que impulsen el coneixement i el respecte de la 

diversitat sexual, d’identitat, de nacionalitat, de religió,… 

 Establir accions a favor de les diferents cultures presents al centre. 

 Garantir l’escolarització de tot om i la reincorporació de l’alumnat 

absentista.  

 Garantir la inclusió de les famílies i l’entorn. 

 Ajudar a l’alumnat a relacionar-se amb ell mateix, amb els altres, així com  

amb el món. 

 Potenciar les competències personals relacionades amb aprendre a pensar, a 

gestionar les emocions i a assumir valors. 

 Potenciar la competència en comunicació ling ística de l’alumnat. 

  romoure la implicaci  i el comprom   de tot  el  agent  educatiu  en la 

millora de la convivència en el centre i l’entorn. 

  ensibilitzar la comunitat educativa per uè ad uirisca l’  bit del di leg i 

pose en pr ctica la mediació. 

 Dur a terme un projecte de prevenció del conflicte, no solament entre 

l’alumnat del centre sinó també entre tots els integrants de la comunitat 

educativa. 
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  omentar la cultura de mediació com a eina b sica en la gestió del conflicte. 

  esenvolupar les competències personals i socials mitjan ant l’educació en 

la participació i la ciutadania. 

 Contribuir a una cultura de la pau i la no  iolència, juntament amb els valors 

que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones. 

 Aconseguir un clima de centre  ue promoga les relacions  arm ni ues entre 

tota la comunitat educativa. 

 Afavorir una resolució pacífica i educativa dels conflictes. 

 Facilitar la resposta als problemes, dificultats i incidents relacionats amb la 

igualtat i la convivència dins del centre emprant fòrmules senzilles i creatives 

que afavorisquen les solucions i evitant mecanismes que allarguen o cronifiquen 

els problemes. 

 Defugir en la mesura del possible una excessiva normativització i el caire de 

judicialització en tot allò relatiu a la convivència i disciplina al nostre centre. 

 

 

3.  Contextualització de l’IES La Vall de Segò     

 

El nostre institut d’educació secund ria “La Vall de  egó” est  ubicat en la 

província de València, concretament al terme de Benifairó de les Valls, en la 

Subcomarca de la Vall de Segó, dins de la comarca del Camp de Morvedre. Limita 

al nord amb Almenara, (ja en la província de Castelló), i al sud amb Sagunt.  

L’alumnat matriculat al centre prové, fonamentalment, dels cinc pobles de la 

Mancomunitat de les Valls (Benifairó, Faura, Quart, Quartell i Benavites) i de la 

població d’Estivella. El centre també rep alguns alumnes d’Almenara,  agunt i 

Canet d’en Berenguer, -encara que són molt pocs-. 

Aquesta zona, la Vall de Segó, és eminentment agrícola, amb magatzems de 

taronja i sense índexs elevats d’atur, especialment en l’època de collita de la taronja. 

Faura i Benifairó són les poblacions més grans i també ofereixen treball en algunes 

empreses pròsperes, en el sector de la construcció i serveis. No es pot parlar de 



 
8 

marginalitat econòmica o pobresa, donat que gran part de la població compta amb 

treball segur. Els joves accedeixen al mercat laboral en edat temprana per la facilitat 

per trobar treball al camp o a les indústries properes als pobles de la Mancomunitat 

(factor que és un dels motius pels quals abandonen amb facilitat els estudis). 

La Mancomunitat de les Valls consta de cinc ajuntaments, un en cada localitat i 

l’alcalde d’un d’ells exerceix com a President de la mateixa. A uest sistema pot 

oferir avantatges pel  ue fa al possible recolzament  ue puga rebre l’IE , tant des 

del punt de vista econ mic com d’infrastructures. 

Les relacions de l’institut amb els Ajuntaments procura ser fluïda i constant, 

potenciant el coneixement de la realitat del nostre entorn, i treballant conjuntament 

en les activitats que són possibles, tant de tipus cultural, com organitzatiu (mesures 

de millora vial, accessos al centre, etc). 

 ’acord amb les característi ues socioculturals de l’alumnat i famílies, així com 

all   ue estableix el Títol cin uè de la Llei d’ús i ensenyament del valenci  (Llei 

4/1983), el Centre està situat en territori de predomini lingüístic valencià. La llengua 

vehicular és essencialment, el valencià. La immigració comença a fer-se notar en 

a uests moments, per , fins i tot els  ue s’ an instal·lat en els darrers anys  an optat 

pel valencià com llengua pròpia. Per tant, podem parlar d’una població  ue pensa i 

viu en valencià. És per això que el centre està totalment normalitzat, tant pel que fa 

als rètols, documentació, relació amb les famílies, textos, entre altres. 

L’alumnat  ue es rep al centre és prou  omogeni amb uns trets característics 

propis, predominantment provenint de la classe mitjana i mitjana-baixa de la zona, a 

les quals es van afegint alguns immigrants, en els últims anys. 

El nivell educatiu de les famílies és, majorit riament, d’estudis de Prim ria, amb 

pocs hàbits de lectura. Açò, unit amb jornades de treball molt llargues, condiciona 

l’atenció  ue dedi uen als fills, de forma  ue a uests passen la major part del dia 

sols o acompanyats per familiars majors (normalment els avis). 

 Respecte a les relacions amb els tutors de cada grup, solen ser bones, encara que, 

en prou ocasions, es declaren impotents front a la educació dels fills, deixant 
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d’acudir a les cites amb els tutors o simplement informant  ue no es veuen capa os 

d’aconseguir  ue el fill estudie.  

De fet, són molts els alumnes i alumnes que acudeixen a "repàs" per a fer les 

tasques i deures que s'envien en el centre en les diferents matèries, ja que com 

indiquen les famílies no poden encarregar-se d'assegurar-se que es realitzen per no 

poder estar a casa, en estar treballant. 

 

3.1. Composició del centre         

 

Observant les xifres de l'alumnat matriculat actualment en el centre, podem 

constatar que en trets generals existeix una certa paritat equitativa entre alumnes des 

del paràmetre de gènere. No obstant això, si ens fixem per etapes, es pot reconéixer 

que a pesar que en l'educació secundària obligatòria existeix una compensació més o 

menys proporcional entre xics i xiques, - una mica més de presencia quantitativa 

d’estudiants homes amb un 52,5 %-; en Batxillerat són més les joves que 

prossegueixen la seua formació en el centre (55,2%). 

Per contra, hi ha una lleu presència major d'alumnes barons enfront d'elles en 

Formació Professional Bàsica (57,8% per part d’ells). 

No obstant això, a pesar que existeix una certa paritat amb una certa igualtat 

en trets generals en el colectiu d’estudiants del centre, o fins i tot una presència 

major d'alumnes femenines en Batxillerat; l'alumnat representant de cada grup, és 

a dir si ens fixem en les xifres en relació al gènere dels delegats i delegades, així 

com de subdelegats i subdelegades, són en major proporció xics, amb un 56,5%. 

Una cosa similar ocorre quan analitzem els resultats referent al professorat. 

Malgrat configurar la plantilla en major proporció professores dones en xifres 

generals, la presència en l'equip directiu és majoritàriament masculina. La 

plantilla del professorat està formada per un 66% de dones, mentre que per 

contra l'equip directiu està compost per un 75% d'homes.  
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Finalment, quant a les xifres generals des de la perspectiva de gènere en el 

conjunt global de la comunitat educativa, destaca una paritat bastant anivellada. 

Malgrat això, si contemplem alguns de les seues esferes, es percep una certa 

desigualtat rellevant entre homes i dones. Majoria d'ells en l'equip directiu, 

majoria d'elles a exercir les tutories dels grups de l'alumnat, i pràcticament de la 

mateixa manera, són només dones les representants de les famílies en el Consell 

Escolar. 

  

ALUMNAT DEL CENTRE 

 H % D % TOTAL 

 

 

 
 

ESO 

 

 

1º 39 43,3 51 56,7 90 

2º 68 56,6 52 43,4 120 

3º 42 53,8 36 46,2 78 

4º 40 55,5 32 44,5 72 

Total 189 52,5 171 47,5 360 

 

 

 

 

BATX 

 

1º HUM 9 40,9 13 59 22 

1º CC 17 50 17 50 34 

2º HUM 8 34,7 15 65,2 23 

2ºCC 13 50 13 50 26 

Total 47 44,7 58 55,2 105 

 

 

FPB 

 

1º FPB 6 60 4 40 10 

2º FPB 5 55,5 4 44,4 9 

Total 11 57,8 8 42,2 19 

 

TOTAL 247 51 237 48,9 484 
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ALUMNAT DELEGAT I SUBDELEGAT 

 H % D % TOTAL 

 

 

 
 

ESO 

 

 

1º 5 62,5 3 37,5 8 

2º 4 40 6 60 10 

3º 5 62,5 3 37,5 8 

4º 5 62,5 3 37,5 8 

Total 19 55,8 15 44,2 34 

 

 

 

 

BATX 

 

1º HUM 1 50 1 50 2 

1º CC 2 100 0 0 2 

2º HUM 1 50 1 50 2 

2ºCC 1 50 1 50 2 

Total 5 62,5 3 37,5 8 

 

 

FPB 

 

1º FPB 1 50 1 50 2 

2º FPB 1 50 1 50 2 

Total 2 50 2 50 4 

 

TOTAL 26 56,5 20 43,4 46 

 

 

PERSONAL DEL CENTRE 

 H % D % TOTAL 

ALUMNAT 247 51 237 48,9 484 

PERSONAL DOCENT 20 33,8 39 66,1 59 

EQUIP DIRECTIU 3 75 1 25 4 

COORDINACIONS 2 40 3 60 5 

TUTORIES 6 26 17 73,9 23 

CAPORALIES DEP. 9 50 9 50 18 

PERSONAL NO DOC. 2 50 2 50 4 

 

CONSELL 
ESCOLAR 

 

ALUMNAT 2 66,6 1 33,3 3 

FAMILÍES 0 0 4 100 4 

PROFESS. 4 57,1 3 42,8 7 
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 E.DIRECT. 3 100 0 0 3 

AJUNT. 0 0 1 100 1 

AMPA 1 100 0 0 1 

PERS.ADM 1 100 0 0 1 

 

TOTAL 300 48,6 317 51,3 617 

 

 

 

4. Diagnòstic de l’estat de la igualtat i la convivència en el centre 
 

Tant el present curs, com el passat i l'anterior, han sigut anys acadèmics 

lamentablement amb unes particularitats molt especials, a causa de la pandèmia 

mundial que s'ha originat davant el Covid-19. Per això, la valoració del context 

educatiu des dels prismes de la convivència i la igualtat, encara que continuen sent 

vectors que dirigeixen l'educació cada dia; comporta una mirada excepcional i no 

significativa, ja que l'institut, igual que la resta de centres, ha hagut d'emmotlar-se al 

Protocol Covid-19 de la Conselleria d'Educació i de Sanitat, i implementar tant uns 

certs preceptes, com normes, que poden afectar els resultats i a l'anàlisi apropiada 

corresponent. 

 Mesures com reduir la circulació de l'alumnat pels corredors, no utilitzar les 

taquilles, taules separades a la distància determinada per les instruccions sanitàries, 

entre altres; repercuteixen en què la realitat resultant difereix de les condicions 

normals que confluirien en un ambient educatiu habitual.  

No obstant això, exposarem a continuació els aspectes més rellevants sobre 

aquest tema, així com les mesures proposades oportunes a col·lació de les reflexions 

respectives. 

En aquest sentit, cal destacar el “Anàli i de la Con i ència a l’IES La Vall de 

Seg ” que es va realitzar a la fi del curs passat (2020-21), i en el qual va participar 

les famílies, el professorat i l'alumnat. 

En primer lloc, observant l'enquesta realitzada a les famílies, sobreïx 

negativament la falta de participació en la realització d'aquesta. Tan sols van 
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respondre 105 famílies, quan l'alumnat ascendia exactament a 463. Resultat que 

podria esdevindre o bé davant la falta d'interés, o de temps parar realitzar aquest 

estudi i el que això comporta per a millorar l'educació dels seus fills i filles. O de la 

mateixa manera, valorar si hauria fallat els canals de comunicació perquè s'haguera 

dut a terme amb major implicació. 

Quant a les respostes, les famílies valoren “normal” la relació amb l'e uip directiu 

del centre (un 75%) i amb el professorat (52%). Així mateix, reconeixen la poca 

participació  ue anteriorment apunt vem. El 52% indica  ue participa “poc” en la 

vida del centre, i que només ho fa per a acudir a entrevistes amb el tutor/a o amb el 

professorat del “meu fill/a  uan m' o demanen”. 

Per part, de les dades obtingudes en les enquestes al professorat, aquest considera 

en la seua majoria, amb un 52%, bona la seua relació amb l'e uip directiu, i “molt 

bona” amb la resta de companys i companyes en general. Igualment, el 58% estima 

molt bona la seua relació amb l'alumnat. 

Respecte a l'alumnat, segons es conclou per les estadístiques obtingudes, està 

majoritàriament a gust en l'institut, la qual cosa és molt favorable per a la 

convivència i l'educació. Així com, la relació amb el professorat la valoren bona.  

D'altra banda, hem d'afegir dels aspectes resultants en l'anàlisi la sorpresa ingrata 

d'uns certs paràmetres sobre els quals caldria reflexionar i promoure unes certes 

mesures per a millorar. I fins i tot, intentar erradicar, perquè desvirtua l'ètic i 

l'adequada professionalitat del professorat, el qual, a més, ha de ser un bon referent 

per a l'alumnat. Ens referim concretament, a l'apartat de la “Percepció de la 

convivencia a la meva clase” realitzada als professors. Aquests reconeixen que: 

“tenen preferències”, “manias” per alguns alumnes, que “ridiculitzen els alumnes”, o 

que “els castiguen injustament” i que “baixen la nota a algun alumne/a com a 

represalia” (gràfica en la pàg. 99 de l'estudi). 

I finalment, s'extrau de l'estudi dut a terme durant el passat curs, que la majoria 

d'incidents ocorreguts van succeir al pati, mentre que en segon lloc, a l'aula quan no 

està el professorat present, o al carrer en les rodalies del centre, i en menor 

percentatge en els corredors. 
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 Així doncs, de tot això, com ja s’ avia marcat entre els objectius d'aquest pla, les 

mesures principals de proposta de millora en relació a la convivencia haurien de ser, 

entre altres també referides en diferents apartats del present document: 

 Fomentar la participació i millorar els canals de comunicació amb les 

famílies, per a afavorir que aquestes s'impliquen més en la marxa del centre i 

en el procés educatiu dels seus fills i filles. 

 Major vigilància i atenció en les guàrdies dels esbarjos per a disminuir el 

percentatge d'incidents produïts en aquests. 

 Promoure formació i actuacions dirigides cap al professorat per a potenciar i 

sensibilitzar-li per a una millor atenció i relació amb l'alumnat. 

D'altra banda, prosseguint en el diagnòstic de l'estat de la igualtat i de la 

convivència mitjançant altres paràmetres qualitatius a tindre en compte de vital 

importància, presenten a continuació aspectes analitzats, -ja descrits alguns 

quantitativament, com el percentatge per gènere en la configuració dels diferents 

estaments de la comunitat educativa del centre-, que cal tindre en compte des dels 

diversos àmbits, valorant tant la situació de l’institut, com els trets fonamentals que 

ens proposem enriquir.  

   COEDUCACIÓ I SOCIALITZACIÓ DIFERENCIAL  

  SITUACIÓ DEL CENTRE 

 La configuració de grups al llarg de tots els cursos de l’ESO té en compte el 
gènere de l’alumnat de manera equilibrada. En el cas de Batxillerat, la 
distribució per gènere està condicionada per les eleccions de modalitat. No 
s’observen condicionants de gènere en el cas dels alumnes que han optat per 
la modalitat de Ciències; però sí existeix un cert predomini de dones a la 
d’Humanitats i Socials. En la FPB s’observa un lleuger predomini d’homes. 

 Pel que fa a representants de l’alumnat com Delegats i Subdelegats, observem 
equilibri entre xics i xiques no solament en la participació sino també en 
l’assumpció de càrrecs, ja que no hi ha cap predomini per funcions, com es 
podria presuposar. 

 En la configuració del Consell Escolar la participació d’alumnes i famílies està 
marcada per gènere (dones).  

 El Departament d’Orientació vetlla, a través del PAT, per oferir una orientació 
acadèmica no marcada pel gènere. 
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 L’atenció individualitzada del Departament d’Orientació, així com el 
diagnòstic i valoració de l’alumnat susceptible de mesures d’adaptació no 
estan condicionats pel factor de gènere. 

  PROPOSTES DE MILLORA 

 Incentivar la promoció de cursos de formació en coeducació, igualtat i escola 
inclusiva adreçats al professorat. Estudiar un projecte de formació que puga 
incloure el personal laboral del centre i les famílies, mitjançant xerrades o 
tallers formatius. 

 Pel que fa a la configuració del Consell Escolar, amb predomini de dones en 
els representats de famílies i d’alumnes, tot i que no es fàcil promoure una 
representació paritària en el cas dels representants de famílies, que es 
presenten voluntariament, el centre podria adoptar alguna mesura per a 
afavorir l’equilibri en la representació dels alumnes. 

 Vetllar per a que en totes les activitats extraescolars que suposen xerrades 
realitzades per entitats externes, l’alumnat puga trobar referents d’ambdòs 
gèneres, especialment pel que fa a l’orientació acadèmica i professional. 

 

   LLENGUATGE I ESPAIS INCLUSIUS  

  SITUACIÓ DEL CENTRE 

 Es valora molt positivament que, a nivell d’Administració, s’adaptara fa tres 
cursos tota la documentació que han de completar les famílies, tant per a la 
matrícula com per a la justificació d’absències, per tal de contemplar la 
Diversitat Sexual Familiar i de Gènere. 

 Els formularis de recollida de dades que proposa el Departament d’Orientació 
també estan adaptats a la Diversitat Sexual Familiar i de Gènere. 

 S’ha promogut la creació d’espais coeducatius creant una zona d’esplai amb 
sofàs per a l’alumnat de Batxillerat. La iniciativa ha estat ben acollida i els 
alumnes en tenen molta cura. (Des de el darrer curs i actualment per les 
restriccions imposades per la COVID s’ha anul.lat l’ús d’aquest espai. Esperem 
que molt prompte es puga tornar a posar en marxa aquesta iniciativa) 

 La configuració del pati d’esplai està fonamentalment centrada en les pistes 
de bàsquet i futbol i, per tant, gairebé monopolitzada per l’alumnat de sexe 
masculí.  

 El Club de Lectura, que es reuneix a l’hora de l’esplai, compleix parcialment la 
funció d’ampliar els espais coeducatius al proposar una activitat alternativa a 
la pràctica d’esports al pati. 

 El RRI, aprovat pel Consell Escolar el 28/11/2012, adequat al decret 39/2008 
de 4 d’abril de la Comunitat Valenciana no està redactat en llenguatge inclusiu 
ni contempla específicament les situacions d’homofòbia i transfòbia. 
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  PROPOSTES DE MILLORA 

 Caldria adaptar l’espai general d’esplai (pati) de manera que no tota l’activitat 
estiga centrada en la pràctica d’esports (com el futbol) i monopolitzada, amb 
poques excepcions, pels xics. En breu, es començaran a posar en marxa un 
projecte i iniciatives per a promoure espais coeducatius. 

 Adequar el RRI al llenguatge inclusiu i fer menció específica de les situacions 
d’homofòbia i transfòbia. 

 

   INCLUSIÓ DE LES DONES ALS CONTINGUTS  

  SITUACIÓ DEL CENTRE 

 S’aprecia per part de diversos Departaments un augment de la sensibilitat i 
l’interés per revisar el material didàctic i incrementar la presència de dones. 
No obstant, no tot el centre n’està concienciat ni implicat. Caldria configurar 
un projecte de centre. 

 El Pla Lector del centre ja incorpora almenys un 30% d’obres d’autoria femenina. 

  PROPOSTES DE MILLORA 

 Incrementar l’adquisició d’obres d’autoria femenina per a la Biblioteca de 
l’institut.  

 Traslladar a través de la CCP la necessitat d’elaborar un projecte de centre que 
revise la presència de dones al material didàctic i faça propostes per a fomentar-
ne la seua incorporació. 

 

   DETECCIÓ DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE  

  SITUACIÓ DEL CENTRE 

 El centre realitza activitats per commemmorar dates rellevants, com el dia 
Contra la Violència de Gènere, 25 de novembre o el dia de la Dona, 8 de març. 

 La programació D’Activitats Complementàries i Extraescolars, inclou un Taller 
de Prevenció de Violència de Gènere (dirigit a l’alumnat de 4t d’ESO i FPB). 

  PROPOSTES DE MILLORA 

 Continuar promovent el coneixement i la sensibilització per a erradicar 
aquesta xacra social. 
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   EDUCACIÓ EMOCIONAL I AFECTIVO-SEXUAL   

  SITUACIÓ DEL CENTRE 

 La Programació d’Activitats Complementàries i Extraescolars, inclou diverses 
activitats i tallers molt interessants, com ara dirigit per a 1º ESO: Taller 
sensibilització per a la convivencia realitzat per MCI; Diversitat sexual, familiar 
i de gènere (LAMBDA). En 2º ESO: La diversitat la nostra millor opció. Racisme 
i xenofòbia (Creu Roja); Salut sexual (PIES). Per a 3º ESO i FPB1: Discriminació 
per identitat i/o orientació sexual (Creu Roja) i Taller de salut sexual (PIES).  

Dirigit a 4º ESO i FPB2: Taller sobre prevenció de violència de gènere 
organitzat per Creu Roja; Prevenció del consum d’alcohol i altres drogues amb 
Controla Club; Xarrada sobre conseqüències de l’alcoholisme (A.A) i Diversitat 
d’orientació sexual (LAMBDA). 

Per a FPB amb la colaboració de Desata Tu Potencial: Educació emocional; 
Autoconeixement; Motivació; Creativitat; Comunicació humana i No-verbal,…  

 El centre ja disposa d'un Pla d'acompanyament per a garantir el dret a la 
identitat de gènere de l'alumnat, fonamentat en el Protocol posat en marxa 
sobre aquest tema per Conselleria d'Educació. Així que es pot abordar les 
situacions d’alumnat trans o d’altre índole sobre aquest tema. 

  PROPOSTES DE MILLORA 

 Preveure més activitats d’educació emocional i afectivo-sexual per a tot 
l’alumnat, e igualment per al professorat.  

 Seguir fomentant la formació del professorat del centre en Identitat de Gènere 
i Diversitat Sexual i Familiar mitjançant un Claustre Formatiu o bé cursos de 
formació a través del PAF. 

 Actualitzar els documents del Centre per fer-hi constar l’atenció a alumnat 
amb DSFG o víctima de LGTBfòbia. 

 Continuar millorant la sensibilització i el coneixement de la realitat al 
respecte de la diversitat d’identitat de gènere, d’orientació sexual, i familiar; 
mitjançant atractives i educadores activitats al voltant de les 
commemoracions rellevants del dia de les Famílies, i el dia Contra la 
LGTBfòbia, entre altres. 
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5.  Comissió d’Igualtat i Convivència       

 

Tal com marca la legislació vigent, la Comissió de Convivència estarà constituïda 

per, almenys, un representant de cadascun dels estaments de la comunitat educativa 

pertanyents al Consell Escolar i la persona coordinadora d’Igualtat i Convivència, 

coordinats per la direcció del centre. 

En general es sol fer una a Comissió de Convivència per trimestre com a mínim i 

més si tenim situacions excepcionalment greus. Cal remarcar, a diferència d'altres 

anys que, no fem aquestes reunions de forma automàtica per acumulació de tres 

parts d’amonestació, sinó  ue en alguns casos les plantej rem d’entrada a partir 

d’una actuació concreta. Els motius foren generalment actituds d’insolència greu o 

de falta de respecte i agressivitat manifesta caps als companys o professors. 

 En el present curs, s'ha implementat una mesura educativa quan l'alumnat és 

amonestat amb un comunicat, com és l'Aula de Convivència. Un lloc de reflexió 

sobre les conductes d’una alumna o alumne, ates pel professorat corresponent i on es 

dispone de material de de treball necessari per a la realització de les consideracions, 

observacions i recapacitar per a millorar la convivència i actitud. Igualment, es 

continuen imposant diverses mesures que puguen tindre una utilitat pedagógica, que 

el mer càstig, entre altres.  

Respecte a la pròpia institució de la Comissió de Convivència, hem de qualificar 

la seua actuació de molt positiva: la disponibilitat d’assistència dels seus membres 

ha estat total en els tres col·lectius que la composen, professorat, alumnat i families.  

A més, cal destacar en aquest punt, la creació i posada en funcionament d’un 

Equip de Convivència i Mediació al centre durant el passat curs, que permet assolir 

alguns dels objectius marcats entorn de la idònia convivència en el centre. Aquest 

equip desenvoluparà les següents funcions:  

 Registrar i valorar totes les incidències que donen lloc a l'aplicació d'un part. 

 Entrevistar l’alumnat susceptible de mediació i ajudar-lo a prendre 

consciència de les conseqüències de les seues accions i conductes.  
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 Encetar el procés de mediació i fer-ne el seguiment.  

 En el cas de la mediació, recopilar informació del professorat sobre el 

comportament de l’alumnat. 

 Proposar expedients disciplinaris quan la mediació no ha estat possible.  

 Organitzar i coordinar les activitats de formació d’alumnat mediador.  

 Supervisar i coordinar les accions de mediació i prevenció.  

 Presentar informes al Claustre i a la Comissió de Convivència sobre l'estat de 

la convivència en el centre. 

 

5.1.  Propostes d’actuacions         

 

OBJECTIUS MESURES 

Reduir la conflictivitat i 
l’abandonament, especialment 
en el primer cicle de l'ESO. 

Accentuar les mesures especials envers els alumnes 
disruptors. 

Gestionar adequadament 
l’ordre dins l’aula. 

Unificar criteris pedagògics i d’actuació docent per a 
evitar la conflictivitat menor. 

Fomentar la cultura del pacte i 
de la responsabilitat personal 
per part de l’alumnat. 

Considerar, en Junta d’Avaluació o en les reunions de 
nivell, les distintes mesures per a establir una millor 
relació amb alumnes problemàtics. 

Encoratjar l’esforç individual i 
premiar els bons resultats. 

Canviar normes a un plantejament positiu. 
Reconeixement de l’alumnat excel·lent (xicotet detall 
al final del curs) o altres iniciatives. 

Incentivar les relaciones entre 
l’alumnat. 

Mantindre els criteris actuals de barreja inicial de 
l’alumnat de distints pobles, en 1r d’ESO, així com 
l’equilibri entre xics i xiques, i tenir en compte la 
incorporació d’alumnat nouvingut. 

Mesures dirigides en tal sentit al PAT. 

Consolidar un esperit de centre. 
Acostar-se a un tarannà docent comú que expresse una 
idea compartida de com transmetre valors amb 
l’exemple. 

Coordinar el tractament de 
l’absentisme. 

Mantindre els canals de comunicació continuats amb 
l’Assistència Social. 

Coordinar-se les actuacions per a controlar el treball 
especial imposat als absentistes, mentres vinguen 
irregularment i no puguen tornar a la classe. 

Assumir el tractament de 
l’alumnat  sancionat com una 
tasca de tot el professorat. 

Coordinar l’actuació en les guàrdies per al tractament 
de l’alumnat sancionat. 
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Revisar el Reglament de Règim 
Intern. 

Acordar les modificacions proposades i plantejar-ne 
les que s’estimen convenients. 

Mantindre una estratègia 
conjunta front a la Diversitat. 

Estimular el treball conjunt de la COCOPE. En el cas de 
l’educació en valors, plantejar en ella especialment una 
actuació educativa contra els prejudicis sexistes i 
racistes. 

Id. Trasversalitat: educació en 
valors. 

Promoure formació en coeducació i en torn a altres 
aspectes emocionals, de valors, etc. 

Unificar criteris respecte del Pla 
d’Acció Tutorial. 

Utilitzar les reunions de tutors per a posar en comú les 
actuacions realitzades i programar-ne noves. 

Considerar la distribució 
d’aules d’una manera més 
eficaç. 

Canviar aquesta, si s’estima convenient, per criteris de 
millora de la convivencia. 

Estimular la cura de la pròpia 
aula per part de l’alumnat. 

Incentivar el compliment del protocol d’aules. 

Millorar l’ús de les 
instal·lacions i la neteja del 
centre. 

Plantejar actuacions de neteja, encarregant 
rotatòriament les tasques als distinsts alumnes 
sancionats. Incentivar la responsabilitat col·lectiva. 

Millorar la vigilància a les 
guàrdies de pati 

Millorar l’actuació i coordinació del professorat de 
guàrdia de pati. 

Millorar la informació respecte 
les sancions disciplinàries. 

Donar una informació immediata, ajudant-se del 
tutor/a, sobre les mesures disciplinàries, i ajudar al 
seguiment del treball de l’alumne sancionat/da. 

Potenciar la representació de 
l’alumnat. 

Promoure el treball de la Junta de Delegats i Delegades 
amb la Directiva del Centre. 

Estimular la informació dels delegats/es als cursos. 
Encoratjar la representació de l’alumnat per al Consell 
Escolar i per al servei de mediació. 

Fomentar el debat democràtic. 

Practicar el debat com a treball fonamental de la 
tutoria. Reprendre l’activitat cultural amb alumnat de 
batxiller d’un Debat sobre temes d’actualitat, i dur com 
a espectadors alumnes de la segona etapa de l’ESO. 

Millorar les relacions amb les 
famílies. 

Mantindre més reunions anuals per curs. 

Informar regularment a l’AMPA de la marxa del centre 
i de les decisions importants preses. 

Mantindre sempre actualitzada la informació penjada 
en la pàgina web del centre. 

Millorar la informació al 
professorat nou. 

Continuar realitzant una reunió inicial amb els que 
estiguen a setembre on se’ls done compte dels 
principals acords que afecten a la dinàmica del centre i 
el seu funcionament. Tindre un dossier fix amb 
informació important per als nouvinguts. 

Però també comptar amb la col·laboració d'algun o 
diversos membres del professorat per a rebre al 
professorat nou que s'incorpora una vegada iniciat el 
curs per a informar del funcionament del centre. 

Incentivar el respecte a les 
normes de seguretat vial. 

Continuar amb els punts pendents del programa. 
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Fomentar una política 
ecològica. 

Incentivar totes les iniciatives culturals i extrascolars 
que suposen contacte amb la natura i convivencia amb 
ella. 

Fomentar l’ús de la Biblioteca. Incentivar el préstec de llibres, guardant respecte a les 
normes i terminis, i saber mantindre un 
comportament correcte en la Biblioteca. 

Millorar la imatge del centre i 
com a referent cultural. 

Intentar oferir alguna activitat en hores no lectives, 
com ara el cine-fórum, la vesprada del dimecres. 

Continuar promovent les activitats que es realitzen a 
través de les xarxes i impulsar en major mesura 
l'aparició en els mitjans de comunicació. 

 

 

6. Necessitats i planificació de formació en convivència   

 

La detecció de les necessitats del Centre en matèria de Convivència es realitza de 

manera continuada a través de diversos espais de comunicació com són els 

Claustres, les Comissions de Coordinació Pedagògica i les reunions de cadascun 

dels Equips Docents. No obstant això, tenen una importància capital en aquest 

aspecte la planificació d’activitats complement ries i estraescolars, coordinada per la 

Vicedirecció i el Pla d’Acció Tutorial, coordinat per  epartament d’Orientació. A 

més, cal tenir en compte les dades extretes de l’An lisi de la Convivència del 

Centre, aportades per la Coordinadora d’Igualtat i Convivència amb la participació 

de tots els integrants de la Comunitat Educativa. 

En aquest sentit, dins de l'espectre de mesures de caràcter general per a millorar la 

convivència a l’Institur d’Educació  ecund ria La Vall de  egó, cal destacar algunes 

de les iniciatives i claus que haurien de ser fonamentals: 

 La comunicació constant entre alumnat, professorat, tutors i tutores, 

caporalia d'estudis i famílies.  

 El foment de la participació de l'alumnat i de tots els membres de la 

comunitat educativa en els òrgans existents.  

 L'establiment de procediments que augmenten la comunicació, la reflexió i 

la intervenció dels equips docents.  

 La permanent millora de la labor tutorial i orientadora en el Centre.  
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 L'ade uació de l'oferta educativa del Centre per tal d’atendre les 

necessitats de tot l’alumnat.  

 El foment de l'aprenentatge i la pràctica de conductes de responsabilitat i 

de respecte, afavorint l'assumpció de les normes de convivència 

treballades en tutoria per tots els sectors de la comunitat educativa.  

Com a mesures específiques adreçades als diversos col.lectius que integren el 

centre, podem destacar les següents: 

 Per al professorat: El Pla de Formació del Professorat ha de preveure la 

realització de seminaris, grups de treball o cursos que ajuden a conèixer 

aspectes teòrics bàsics de la convivència i doten els docents d'eines bàsiques 

per a la detecció, prevenció o resolució de conflictes. A més, a través del 

PEC i del Pla d’igualtat i Convivència s'ha de promoure la seua implicació. 

  er a l’alumnat: Des de la Vicedireccció del Centre hi ha un especial 

interès per proposar xarrades formatives sobre convivència, prevenció de 

l’aca ament i el ciberbullyng, prevenció de conductes violentes o violència 

de gènere.  Aquestes xarrades es programen i realitzen per nivells, de 

manera  ue tot l’alumnat puga formar-se en diversos aspectes al llarg de la 

seua estada al centre. 

 Per a les famílies: L’AMPA  a organitzat durant alguns cursos xarrades 

formatives adreçades als pares. Convindria assegurar-ne la continuïtat. 

 ’altra banda, seria convenient plantejar-se l’organització d’una Escola de Pares 

amb l’objectiu de sensibilitzar les famílies sobre la importància de prevenir 

conductes violentes, xenòfobes o sexistes en els seus fills i dotar-los d'eines per a 

detectar la implicació dels seus fills en conflictes i donar pautes d'actuació. 
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7.  Accions per una escola igualitària i coeducadora    

7.1. Coeducació           

 

La coeducació és l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les 

potencialitats i individualitats del nostre alumnat, independentment del seu sexe, 

orientació afectivosexual, identitat o expressió de gènere, potenciant així la igualtat 

real d’oportunitats. Ha d’ocupar-se de l’eliminació de tota mena de discriminació 

per raó de gènere, sexe o orientació afectivosexual i el respecte de la diversitat de 

l’alumnat, és a dir, la coeducació ha de proveïr, tant a l’alumnat com al professorat i 

a tota la comunitat educativa, estratègies per a modificar les relacions de poder, 

d’abús i de limitacions estereotipades per a cada gènere i transformar-les en 

relacions més justes i plurals. 

Una bona acció coeducadora, tant en l’ mbit de centre com d’aula i entorn, és 

fonamental per prevenir la violència masclista o per motius d’orientació 

afectivosexual, d’identitat o d’expressió de gènere, per reduir conductes de risc i per 

facilitar la detecció prematura de relacions abusives. 

Al nostre centre, com es concretarà en l'apartat huité del present pla, 

desenvolupem en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i actuacions per 

educar l'alumnat en el respecte i la no discriminació per raons de sexe, identitat de 

gènere, expressió de gènere o per orientació afectivosexual.  

Així mateix, la programació des de la Vicedirecció del centre de xarrades de 

sensibilització, s’ a mostrat com un instrument efectiu de conscienciació del nostre 

alumnat i, per tant, de prevenció de conductes violentes de tot tipus. 

Garantim un ús no sexista dels espais del centre i incorporem l'enfocament 

coeducatiu als continguts curriculars. Potenciem la participació de tot l'alumnat en 

igualtat de condicions i d'oportunitats i promovem la participació i la relació de tot 

l'alumnat de manera igualit ria i lliure d'estereotips. 

 ensibilitzem també el claustre sobre la import ncia d'una acció educativa  ue 

potencie la igualtat d'oportunitats entre xiques i xics i ens coordinem amb les 
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administracions locals per dur a terme actuacions concretes per fomentar els valors 

de la igualtat de gènere i de les relacions igualit ries. 

A banda de la sensibilització i la predisposició, podem millorar en desenvolupar 

estratègies per implicar les famílies en la necessitat del treball en la coeducació i en 

la prevenció de la violència masclista. Cal sensibilitzar i orientar les famílies en la 

necessitat d'educar els seus fills i filles en la coeducació i en la prevenció de la 

violència masclista o per motius d'orientació afectivosexual, identitat de gènere i 

expressió de gènere. 

 
7.2. Educació intercultural         

 

L’Educació intercultural és una resposta pedag gica a l’exigència de preparar la 

ciutadania per uè puga desenvolupar-se en una societat plural i democr tica. Té com 

a finalitat última la igualtat en drets, deures i oportunitats de totes les persones i el 

dret a la diferència en un marc de valors convivencials compartits, tot promovent 

espais de relació i inclusió. 

 Les societats actuals es caracteritzen per una alta complexitat i pluralisme.  e la 

bona gestió d’a uesta pluralitat en depèn, en part, el grau de co esió i inclusió. 

L’educació per a la convivència s’ha de basar en les relacions de confian a i 

reconeixement mutu.  o és suficient partir d'un context de toler ncia, ja  ue a uest 

concepte no implica necess riament reconèixer i valorar a l’altre, ni tampoc obre la 

porta a una construcció compartida basada en el di leg i la convivència. 

Per tant, és necessari promoure un currículum intercultural  ue proporcione 

a uelles  abilitats i capacitats  ue ens permeten viure i conviure en una societat 

plural. També cal  ue acompanyem bé el nostre alumnat en la construcció de la seva 

pr pia singularitat o identitat, una identitat de pertinen a múltiple amb arrels i sentit 

de pertinen a al territori, combinant diferents elements culturals i ling ístics, 

capa os d’adoptar criteris que ajudin a prendre decisions i a gestionar complexitats. 

 s important a més fomentar un marc de valors i elements compartits  ue 

configuren també una identitat col·lectiva. En a uest sentit cal remarcar all   ue ens 
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fa més iguals  ue diferents i promoure els valors i drets propis d’una societat 

democr tica.  

Al nostre centre predomina l’ omogeneïtat entre l’alumnat segons la seva 

procedència. Tot i aix , darrerament  a augmentat la proporció d’alumnat procedent 

de fora de la Comunitat i d’altres països.  

En els casos d’alumnat nouvingut, disposem de mesures per afavorir la 

incorporació a la llengua, si és el cas.  es de l’anterior curs, dispposem d’un 

Programa d’Immer i  Lingü  tica ( IL). Seria desitjable, no obstant, tenint en 

compte  ue el nombre d’alumnes ha anat en augment, durant aquests últims cursos, 

la sol.licitud d’un Programa d’Acollida al  istema Educatiu (PA E) a 

l’Administració Educativa, així com més recursos. 

 

8. Iniciatives de sensibilització, informació i promoció de la 

convivència positiva, el respecte a la diversitat i a la identitat  

 

Des de la Vicedireccció del Centre hi ha un especial interès per proposar 

xarrades formatives sobre convivència, prevenció de l’aca ament i el ciberbullyng, 

prevenció de conductes violentes o violència de gènere.   

Aquestes xarrades es programen i realitzen per nivells, de manera que tot 

l’alumnat puga formar-se en diversos aspectes al llarg de la seua estada al centre. 

La proposta per al curs actual contempla les següents activitats: 
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TALLERS CURS 2021/22 

NIVELL PROGRAMACIÓ ENTITAT DATA 

 

 
 

 

1º ESO 

Taller sensibilització per a la 

convivència 
MCI NOVEMBRE 

Riscos associats a l’ús d’internet, 

xarxes socials i noves tecnologies 
PLA DIRECTOR GENER 

Xarrada sobre tracte als animals SOS ANIMALS FEBRER 

Què fem el finde? Alcohol i binge 

drinking 
MANCOMUNITAT OCTUBRE 

Diversitat sexual, familiar i de gènere LAMBDA MAIG 

 

 
 

 

2º ESO 

Prevenció de consum d’alcohol i altres 

drogues 
CONTROLA CLUB NOVEMBRE 

La diversitat la nostra millor opció. 

Racisme i xenofòbia. 
CREU ROJA MARÇ 

Alimentació sana  CREU ROJA FEBRER 

Salut sexual  PIES MARÇ 

Bullying i violència a través de les 

noves tecnologies 
CREU ROJA MARÇ 

 

3º ESO 

FPB1 

Binge drinking II MANCOMUNITAT OCTUBRE 

Discriminació per identitat i/o 

orientació sexual  

CREU ROJA DESEMBRE 

Taller sobre drogues  CREU ROJA FEBRER 

Taller de salut sexual  PIES MARÇ 

4º ESO 

FPB2 

Taller juvenil de prevenció del racisme 

i xenofòbia en xarxes socials 
MCI FEBRER 

Taller sobre prevenció de violència de 

gènere 
CREU ROJA NOVEMBRE 

Prevenció del consum d’alcohol i 

altres drogues  
CONTROLA CLUB NOVEMBRE 

Xarrada sobre conseqüències de 

l’alcoholisme  
A.A. GENER 

Diversitat d’orientació sexual  LAMBDA MAIG 

FPB 

Educació emocional I  

 

 

DESATA TU 

POTENCIAL 

NOVEMBRE 

Autoconeixement en FPB1 NOVEMBRE 

Motivació en FPB1 DESEMBRE 

Creativitat en FPB1 GENER 

Comunicació humana en FPB1 GENER 

No-verbal en FPB1 FEBRER 

Tipus de HHSS en FPB1 FEBRER 
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Autoconeixement en FPB2 NOVEMBRE 

Motivació en FPB2 DESEMBRE 

Creativitat en FPB2 GENER 

Comunicació humana en FPB2 GENER 

No-verbal en FPB2 FEBRER 

Tipus de HHSS en FPB2 FEBRER 

 

 
 

Des de les proposades pel Departament d’Orientació, cal destacar que l’acció 

tutorial  ue es desenvolupa en l’ orari setmanal de tutoria a l’E O s’estructura 

principalment en quatre blocs de continguts, dintre dels quals es treballen cuatre 

línies d´actuació: 

1)  Aprendre a conviure (identitat, cohesió de grup, adaptació i inclusió i 

millora de la convivència): aprenentatge de la capacitat per relacionar-se i 

ad uisició d’ abilitats socials,  ue permeten a l’alumnat establir relacions 

més enri uidores i positives.  ’inclouen també din mi ues  ue fomenten la 

competència comunicativa i actituds de respecte a les normes i a la resolució 

pacífica i dialògica de conflictes. 

2) Aprendre a aprendre (ferramentes per millorar el rendiment i tècniques i 

hàbits d’estudi i treball): es dirigeix a l’aprenentatge de mètodes  ue 

permeten desenvolupar les  abilitats cognitives de l’alumnat, l’ensenyament 

d’estratègies i tècni ues de treball intel·lectual que fomenten un aprenentatge 

més aut nom des de l’organització de l’estudi i planificació del temps. 

3) Aprendre a ser (equilibri emocional i maduresa personal): aquesta línia es 

fonamenta en l’educació en valors, la identitat personal de l’alumnat, 

fomentant una imatge positiva de sí mateix, la seua autoeficàcia i 

autoconfian a. Inclou activitats relacionades amb l’establiment de normes i 

  bits de comportament, drets i deures de l’alumnat, etc. També 

s’introdueixen els seg ents temes transversals: educació per a la salut, 

educació afectivo-sexual, educació per a la pau i no violència, educació per a 

la igualtat... 
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4) Aprendre a decidir-se (autoconeixement, coneixement de les opcions 

acadèmiques i/o professionals i presa de decisions): es fonamenta en 

l’aprenentatge del complex procés de presa de decisions través de 

l’autoconeixement, el coneixement del sistema educatiu, cerca de fonts 

d’informació, generació d’alternatives, reflexió sobre les conse  ències de la 

presa de decisions i futura elecció. 

 

I per últim, des de la Coordinaci  d’Igualtat i Con i ència, es promou un 

ventall d'iniciatives per a commemorar i sensibilitzar cap a diversos dies assenyalats 

en el calendari en llaures a a sensibilitzar a la comunitat educativa cap a les 

corresponents reivindicacions.  

En aquest sentit, es programa una acció tutorial per a treballar en cada grup, així 

com una acció conjunta per a aqueix dia assenyalat o per a aqueixa setmana on 

participe en una activitat atractiva tot el centre. Tal és el cas, de la recent proposta 

dissenyada entorn del 25 de Novembre (25-N) sota el lema "L'art contra la violència 

de gènere", per a intentar sensibilitzar i posar el nostre granet d'arena en l'erradicació 

d'aquesta xacra social.  

De la mateixa manera, es realitzarà conjuntament amb la col·laboració del 

professorat interessat i d'un equip assessor en el qual s'involucrarà a l'alumnat per a 

fomentar el seu interés en el seu disseny i posada en pràctica d'una performance per 

a mostrar la necessitat del camí cap a la igualtat de gènere, entorn del 8 de març, dia 

de la Dona. 

D'aquesta manera, s'intentarà fomentar activitats de sensibilització, reflexió i 

coneixement entorn de diversos dels següents dies reivindicatius: 
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DIA COMMEMORACIÓ 

2 D’OCTUBRE LA NO VIOLÈNCIA 

17 D’OCTUBRE L’ERRADICACIÓ DE LA POBRESA 

16 DE NOVEMBRE LA TOLERÀNCIA 

25 DE NOVEMBRE ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE 

GÈNERE 

2 DE DESEMBRE ABOLICIÓ DE L’ESCLAVITUD 

10 DE DESEMBRE ELS DRETS HUMANS 

2 DE DESEMBRE LA SOLIDARITAT HUMANA 

30 DE GENER LA NO VIOLÈNCIA I LA PAU 

20 DE FEBRER  LA JUSTÍCIA SOCIAL 

1 DE MARÇ LA ZERO DISCRIMINACIÓ 

8 DE MARÇ LA DONA 

21 DE MARÇ ELIMINACIÓ DE LA 

DISCRIMINACIÓ RACIAL 

15 DE MAIG LES FAMÍLIES 

17 DE MAIG CONTRA LA LGTBIFÒBIA 

20 DE JUNY ELS REFUGIATS 
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Els procediments han de preveure actuacions diferenciades, depenent de si les conductes 

que alteren la convivència en el centre són considerades conductes contràries a les normes 

de convivència o conductes greument perjudicials per a la convivència al centre:  

 Tipificació de les faltes  

Podran ser objecte de mediació, de mesures correctores o de mesures disciplinàries, les 

conductes tipificades a continuació que siguen realitzades per l’alumnat dins del recinte 

escolar o durant la realització d’activitats complementàries i extraescolars, així com durant 

la prestació del servei de transport escolar.  

Igualment podran ser corregides o sancionades aquelles accions o actituds que, encara 

que dutes a terme fora del recinte escolar, estiguen motivades o directament relacionades 

amb la vida escolar i afecten algun membre de la comunitat educativa. Tot això sense 

perjudici de l’obligació, si és el cas, d’informar les autoritats competents s’aquestes 

conductes.  

 Conductes contràries a les normes de convivència  

 Les faltes de puntualitat injustificades.  

 Les faltes d’assistència injustificades.  

 Els actes que alteren el normal desenvolupament de les activitats del centre 

educatiu, especialment els que alteren el normal desenrotllament de les classes.  

 Els actes d’indisciplina.  

 Els actes d’incorrecció o desconsideració, les injúries i ofenses contra els 

membres de la comunitat educativa.  

PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ I D’INTERVENCIÓ PREVISTOS EN EL RRI 
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 El robatori o el deteriorament intencionat d’immobles, materials, documentació o 

recursos del centre.  

 El robatori o el deteriorament intencionat dels béns o materials dels membres de 

la comunitat educativa.  

 Les accions que puguen ser perjudicials per a la integritat i la salut dels membres 

de la comunitat educativa.  

 La negativa sistemàtica a portar el material necessari per al desenvolupament del 

procés d’ensenyança-aprenentatge.  

 La negativa a traslladar la informació facilitada als pares, mares, tutors o tutores 

per part del centre i viceversa.  

 L’alteració o manipulació de la documentació facilitada als pares, mares, tutors o 

tutores per part del centre.  

 La suplantació de la personalitat de membres de la comunitat escolar.  

 La utilització inadequada de les tecnologies de la informació i comunicació 

durant les activitats que es realitzen en el centre educatiu.  

 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 en activitats complementàries o extraescolars.  

 Els actes que dificulten o impedisquen el dret i el deure a l’estudi dels companys 

i companyes.  

 La incitació o estímul a cometre una falta contrària a les normes de convivència.  

 La negativa al compliment de les mesures correctores adoptades davant de 

conductes contràries a les normes de convivència.  

 Lú’s inadequat de les infraestructures i béns o equips materials del centre. 

S’inclou llançar papers, botelles, menjar... al terra i no a les papereres.  

 La desobediència en el compliment de les normes de caràcter propi del centre i 

que estiguen incloses en el projecte educatiu. 

 La negativa sistemàtica a fer els deures.  
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 El consum de begudes i/o menjars a les aules del centre, incloent-hi llepolies.  

La biblioteca també es considera una aula del centre. L’alumnat podrà menjar i/o 

beure en el pati i cafeteria quan les condicions meteorològiques ho permeten. En 

cas contrari, podran usar l’entrada de l’institut. En qualsevol cas es tiraran les 

deixalles a les papereres i no al terra.  

 No vestir adequadament durant les classes. Per exemple, no portar samarreta i/o 

anar amb gorra seria adequat per anar a la platja però no per a estar a classe.  

  

 Conductes greument perjudicials per a la convivència del centre  

 Els actes greus d’indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la 

comunitat educativa que sobrepassen la incorrecció o la desconsideració 

previstes anteriorment.  

 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.  

 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 o les alumnes més vulnerables per les seues 

característiques personals, socials o educatives.  

 L’assetjament escolar.  

 La suplantació de personalitat en actes de la vida docent.  

 La falsificació, deteriorament o sostracció de documentació acadèmica.  

 Els danys greus causats en els locals, materials o documents del centre o en els 

béns dels membres de la comunitat educativa.  

 Els actes injustificats que pertorben greument el normal desenvolupament de les 

activitats del centre.  

 Les actuacions que puguen perjudicar o perjudiquen greument la salut i la  

integritat personal dels membres de la comunitat educativa.  

 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.  
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 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.  

 La incitació o l’estímul a cometre una falta que afecte greument la convivència 

en el centre.  

 La negativa reiterada al compliment de les mesures educatives correctores 

adoptades davant de conductes contràries a les normes de convivència.  

 La negativa al compliment de les mesures disciplinàries adoptades davant de les 

faltes que afecten greument la convivència en el centre.  

 L’accés incorrecte o sense autorització a fitxers i servidors del centre. 

 Actes atemptatoris respecte al projecte educatiu del centre.  

 Abandó del centre sense cap causa que ho justifique per part dels alumnes 

menors d’edat durant el periode escolar.  

 

 Imposició de sancions  
 

- Mesures educatives correctores  

Davant de les conductes contràries a les normes de convivència del centre educatiu, 

tipificades en l’article anterior, el Pla d’Igualtat i Convivència i el Reglament de Règim 

interior del centre contemplen les següents mesures educatives correctores:  

 Amonestació verbal.  

 Compareixença immediata davant del cap d’estudis o del director.  

 Amonestació per escrit. L’amonestació per escrit serà la forma de donar 

transcendència escrita a les mesures educatives correctores descrites en este 

article.  

 Una amonestació lleu 

 Una amonestació greu o molt greu directa de direcció d’estudis, incoa un 

expedient.  

 Retirada de telèfons mòbils, aparells de so o altres aparells electrònics aliens al 

procés d’ensenyança-aprenentatge, utilitzats de forma reiterada durant les 
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activitats que es realitzen en el centre educatiu. Es retiraran apagats i seran tornats 

als pares, mares, tutors legals en presència de l’alumne, després de 48 hores, Lú’s 

d’aquestos aparells en l’institut no està autoritzat en els períodes de classe. 

 Privació de temps d’esplai per un periodo determinat. 

 Incorporació a l’aula de convivència,  

 Realització de tasques educadores per l’alumne o l’alumna en horari no lectiu. 

 Suspensió del dret a participar en les activitats extraescolars o complementàries 

que tinga programades el centre. 

 Enviament de l’alumne o alumna amb un treball de classe al professorat de guàrdia 

encarregat.  

 En cas de conflicte lleu amb algun alumne o alumna a classe, el professorat 

convidarà l’alumne a eixir de classe i a romandre al corredor durant deu minuts, 

per tal de mitigar l’alteració que estava produint a l’aula. El professor ha de deixar 

la porta oberta per poder veure i controlar en tot moment l’alumne o alumna que es 

troba al corredor.  

 

- Mesures educatives disciplinàries  

Davant de les conductes greument perjudicials per a la convivència tipificades en 

l’article anterior, el Pla d’Igualtat i Convivència i el Reglament de Règim interior del centre 

contemplen les mesures disciplinàries arreplegades en este article.  

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:  

 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.  

 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.  

 Canvi de grup o classe de l’alumne per un període superior a cinc dies lectius i  

igual o inferior a quinze dies lectius.  
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 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, aquest 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) arreplegades en l’apartat anterior, són les 

següents: 

 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 alumna haurà de realitzar els treballs 

acadèmics que determine el professorat que li imparteix docència. El/la tutor/a de 

l’alumne/a s’encarregarà del seguiment del procés i del tràfec d’informació entre 

els/les professors/es i l’alumne/a, de manera que l’alumne/a puga realitzar els 

treballs pertinents així com els exàmens, concertant un horari de visites al centre per 

a poder realitzar-los.  

 Canvi de centre educatiu. En el cas d’aplicar aquesta mesura disciplinària, a 

l’alumnat que es trobe en edat d’escolaritat obligatòria, l’administració educativa li 

proporcionarà una plaça escolar en un altre centre docent sostingut amb fons 

públics, amb garantia dels servicis complementaris que siguen necessaris, condició 

sense la qual no es podrà dur a terme l'esmentada  

mesura.  

 Confiscació d’aquelles substàncies i objectes que es consideren nocives per a la 

salut, en el cas de la lletra j) de l’article anterior.  

 

Circumstàncies atenuants i agreujants  

1. Els incompliments de les normes de convivència hauran de ser valorats considerant la 

situació de l’alumnat. Per a això, els òrgans responsables de la instrucció de l’expedient 

o d’imposició de mesures educatives correctores o disciplinàries, hauran de tindre en 

compte les circumstàncies personals, familiars o socials, i l’edat de l’alumnat, per a la 
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qual cosa podran sol·licitar tants informes com consideren pertinents per tal d’acreditar 

la dita situació o circumstància.  

2. A l’efecte de gradació de les mesures educatives correctores i de les mesures 

educatives disciplinàries, es tindran en compte les següents circumstàncies atenuants:  

 El reconeixement espontani de la conducta incorrecta.  

 La no comissió amb anterioritat d’accions contràries a les normes de 

convivència.  

 La petició d’excuses.  

 L’oferiment d’actuacions compensadores del dany causat.  

 La falta d’intencionalitat.  

 El caràcter ocasional de l’acte en la conducta i comportament habitual.  

 La provocació suficient.  

3. Als mateixos efectes es tindran en compte les següents circumstàncies agreujants:  

 La premeditació.  

 La reiteració.  

 Qualsevol conducta discriminatòria per raó de naixement, raça, sexe, cultura, 

llengua, capacitat econòmica, nivell social, conviccions polítiques, morals o 

religioses, per discapacitats físiques, sensorials o psíquiques, o qualsevol altra 

condició o circumstància personal o social.  

 Quan la sostracció, agressió, injúria o ofensa es realitze contra qui es trobe en 

situació d’inferior edat, minusvalidesa, recent incorporació al centre o situació 

d’indefensió.  

 La publicitat, incloent a través de les tecnologies de la informació i la 

comunicació.  

 La realització en grup o amb intenció d’emparar-se en l’anonimat.  
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L’assetjament escolar és entés com el maltractament psicol gic, verbal o físic patit per 

un alumne o alumna en l’ mbit escolar, derivat de factors personals (físics, psicol gics, 

d’orientació o d’identitat sexuals) o col·lectius (factors ètnics, grup social, religiós) de 

forma reiterada i al llarg d’un període de temps determinat. 

Aquest pot adoptar distintes manifestacions: l’exclusió i la marginació socials, l’agressió 

verbal, les vexacions i humiliacions, l’agressió física indirecta, l’agressió física directa, la 

intimidació, les amenaces o el xantatge, entre d’altres. 

 s important no confondre este fenòmen amb agressions espor diques entre l’alumnat i 

que seran ateses aplicant les mesures educatives que el centre tinga establides en el seu Pla 

de Convivència i en el Reglament de Règim Intern. 

 

 Característiques  
 

a) Hi ha intencionalitat. S’expressa en una acció agressiva  ue genera en la víctima 

l’expectativa de ser blanc de futurs atacs. 

b)  eiteració. Es repetix en el temps. L’agressió produïda no és un fet aïllat i la 

víctima la patix de manera continuada. 

c) Hi ha desequilibri de poder. Es produïx una desigualtat de poder físic, psicol gic o 

social, que genera un desequilibri de forces en les relacions interpersonals. 

d) Es produïx indefensió i personalització. L’objectiu del maltractament sol ser un 

únic alumne o alumna,  ue és col·locat d’esta manera en una situació d’indefensió. 

e) Ben sovint pot tindre un component col·lectiu o grupal. Normalment no hi ha un 

sol agressor o agressora, sinó diversos. 

f) Normalment apareixen observadors passius. Les situacions d’assetjament 

usualment són conegudes per terceres persones  ue no fan prou per uè cesse 

l’agressió. 

g) Esta situació d’invisibilitat sol passar desapercebuda moltes vegades per als adults. 

 

 

ASSETJAMENT ESCOLAR I CIBERASSETJAMENT 
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El ciberassetjament 

Dins dels diferents tipus d’assetjament i les seues manifestacions, recentment els experts 

han elaborat un nou concepte d’assetjament, el  ue utilitza mitjans electr nics i rep el nom 

de ciberassetjament. Esta conducta es definix com a assetjament entre iguals en l’entorn 

TIC i inclou actuacions de xantatge, vexacions i insults entre alumnes.  uposa difusió 

d’informació lesiva o difamat ria en format electr nic. El ciberassetjament és un fenomen 

de gran rellev ncia per la seua prevalen a, la gravetat de les seues conse  ències i les 

dificultats que presenta per a ser previngut i tractat. 

 Característiques  
 

a) Agressió repetida i duradora en el temps. 

b) Intenció de causar dany: no sempre es dóna en els primers estadis del procés. 

c)  ol  aver- i contacte o relació prèvia en el món físic. 

d) Pot estar lligat o no a situacions d’assetjament en la vida real. 

e)  sa mitjans TIC: missatges de m bil, adre a electr nica, telèfons m bils, xarxes 

socials, blogs, f rums, sales de xats. 

 Protocol d’actuaci  davant de l’assetjament i del ciberassetjament. 
 

1. Detectar i comunicar la  ituaci  

Qualsevol membre de la comunitat educativa que tinga coneixement o sospites d’una 

situació d’assetjament o de ciberassetjament sobre algun alumne o alumna,  o comunicar  a 

un professor o professora, al tutor o tutora o a l’equip directiu. En tot cas, qui reba la 

informació sempre n’informar  l’equip directiu. 

2. Primeres actuacions 

a) E uip directiu,  ue es posar  en contacte amb el tutor o tutora de l’alumne o 

alumna afectats  estar  assessorat pels servicis psicopedag gics escolars, el 

departament d’orientació, el gabinet municipal autoritzat o el personal  ue tinga 

atribuïdes les funcions d’assessorament en el centre, i arreplegar  la informació 

per a analitzar i valorar la intervenció que calga. 
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b) L’equip d’intervenció,  ue planificar  de manera r pida els recursos personals, 

materials i organitzatius, i el moment i el lloc de reunió amb els agressors, la 

víctima i els espectadors, sempre que siguen alum- nes del centre. 

c) En el ciberassetjament és important tindre informació de la intensitat, difusió i 

característi ues del mitj  o dispositiu utilitzat.  i  i  a proves físi ues, estes  an 

de conservar-se (impressió de pantalla, c pia del missatge), sempre sense lesionar 

els drets de cap persona i respec- tant la confidencialitat de les actuacions. 

3. Mesures d’urgència 

a) Augmentar la supervisió i vigil ncia del professorat i personal del centre durant els 

moments de descans i de pati; de l’estada al menjador, als banys i als vestidors, i 

de les entrades i eixides del centre. 

b) Avisar les famílies de la víctima i dels assetjadors. 

c) Explicar a l’alumne assetjat totes i cada una de les mesures que es prendran per a 

donar-li seguretat. 

d) En cas de ciberassetjament, indicar a l’alumne, si és el cas, que canvie 

contrasenyes i revise les mesures de privacitat, i insistir-li en el fet  ue no fa a 

desaparéixer les proves físiques que tinga. 

e) Demanar a l’alumne assetjat que comunique a un adult qualsevol insult, ofensa o 

agressió que reba i oferir-li els mecanismes i les vies per uè  o fa a amb la major 

discreció possible. 

f)  na vegada oït l’alumne assetjador i analitzada la situació, la direcció del centre li 

aplicar  les mesures cautelars  ue considere neces- s ries seguint el procediment 

disciplinari, segons el Decret 39/2008. 

g) Quan s’ aja valorat la situació, la direcció del centre decidir  aplicar al cas, o no, 

les mesures educatives correctores i disciplin ries, i si s’inicia el procediment 

d’obertura d’expedient disciplinari, segons el Decret 39/2008, de 4 d’abril. 

 

 

 

 



 
41 

4. Comunicaci  de la incidència. 

a) La direcció del centre informar  la comissió de convivència de la situació i del pla 

d’intervenció. 

b) La direcció del centre realitzar  la comunicació al Registre Central i a la Inspecció 

Educativa. 

c)  i la situació s’agreuja o sobrepassa la capacitat d’actuació del centre, se n’ha 

d’informar la Inspecció per uè, si  o estima oportú, sol- licite l’assessorament o la 

intervenció de la unitat d’atenció i intervenció del P EVI de la  irecció Territorial 

corresponent. La Inspecció Educativa decidir  sobre la necessitat i el tipus 

d’intervenció. 

5. Comunicaci  a fam lies i representants legals de tots els implicats. 

a) La direcció del centre far  les entrevistes necess ries, preferentment de manera 

individual. 

b) La direcció del centre informar  les famílies dels alumnes implicats en el conflicte 

de les mesures i actuacions de car cter individual, així com les mesures de car cter 

organitzatiu i preventiu proposades per al grup, nivell o centre educatiu. 

c)  egons la gravetat del cas, la direcció del centre comunicar  a la família de la 

víctima la conveniència o no de denunciar el cas a les Forces de Seguretat de 

l’Estat. 

d) Tal com consta en l’article    del  ecret   /2  8, en a uells sup sits reincidents i 

en els casos en  uè el centre reclame la implicació directa dels pares, mares, tutors 

o tutores de l’alumne o alumna i estos la rebutgen, l’Administració educativa, si 

considera que esta conducta causa un greu dany al procés educatiu del seu fill o 

filla,  o comunicar  a les institucions públi ues competents per motiu de 

desprotecció, amb un informe previ a la Inspecció Educativa. 

6. Seguiment del cas per part de les unitats d’atenci  i inter enci  i de la In pecci  

del centre 

La Inspecció i les unitats d’atenció i intervenció de les direccions territorials 

col·laboraran amb la direcció del centre en el seguiment del cas en  uè hagen 

intervingut. 
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7. Definici  de mesures de tractament indi idualit at amb la   ctima i el  agre  or , i 

de  en ibilit aci  amb ob er ador , amb le  fam lies i amb la resta de l’alumnat 

a) Estes mesures i actuacions es referiran tant a les que s’apliquen en el centre i en 

l’aula, com a les que s’apliquen a l’alumnat en conflicte. Caldr  garantir el 

tractament individualitzat tant de la víctima i de les persones agressores com de 

l’alumnat espectador, i incloure actuacions específi ues de sensibilització per a la 

resta de l’alumnat. 

b) Amb car cter orientatiu, en la web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport 

es proposen mesures i actuacions per a treballar l’asset- jament escolar en les 

diferents tipologies que pot presentar, en l’enlla : 

‹http://www.cece.gva.es/eva/val/previ.htm›. 


