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Pla aprovat pel Consell Escolar 10 de Novembre de 2020 

 
ÍNDEX segons la Rs del 17 de juliol de 2020, per la qual s’aproven les               
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres d’Ed. Infantil i            
Primària: 
 
ORDE 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. 
 
a) Diagnòstic de l’estat de la igualtat i la convivència al centre. 
 
b) Composició i pla d’actuació de la comissió d’igualtat i convivència. 
 
c) Detecció de necessitats i planificació d’accions de formació en la matèria de             
convivència adreçades a la comunitat. 
 
d) Accions per a la consecució d’una escola igualitària i coeducadora. 
d.1) Accions orientades al reconeixement i la inclusió de les dones i la seua              
producció cultural i científica dins de les programacions de cada matèria. 
d.2) Accions de prevenció de la violència de gènere. 
d.3) Accions de promoció de la diversitat sexual, familiar i d'identitats de gènere. 
 
e) Mesures i accions orientades a la sensibilització, informació i promoció de la             
convivència positiva, la prevenció de conflictes, el respecte a la diversitat, al foment             
de la integració de la diversitat afectivosexual, identitats i/o expressions de gènere i             
intersexualitat, per a aconseguir un clima educatiu adequat al centre. 
 
f) Contextualització dels protocols d’igualtat i convivència. 
 
g) Procediments d’actuació i intervenció previstos en el reglament de règim intern            
del centre. Entre d’altres, mesures educatives de correcció davant de qualsevol           
conducta disruptiva i inadequada contra la convivència, igualtat de gènere i la            
violència de gènere. 
 
h) Procediment per a articular la col·laboració amb entitats i institucions de l’entorn             
en el pla d’igualtat i convivència. 
 
i) Estratègies i criteris per a fer la difusió, el seguiment i l’avaluació del pla d’igualtat i                 
convivència en el marc del PEC. 
 
j) Fonts bibliogràfiques consultades 
 
k) Normativa reguladora 
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El CRA Benavites- Quart de les Valls és un centre rural agrupat creat al curs               
2005/2006 que pretén suplir les carències pròpies de les escoles rurals. Benavites i             
Quart formen part de la subcomarca de la Vall de Segó, un enclavament situat al               
nord de la comarca del Camp de Morvedre, en un entorn rural amb connexions              
bones i ràpides amb les ciutats de Castelló i València. 
A nivell educatiu, el centre està compost per dos aularis i, en el curs 20-21, som 232                 
alumnes i 24 mestres, cinc unitats en Benavites i huit en Quart. 
La igualtat i la convivència a l’escola és una tasca prioritària. Al nostre centre en               
concret, el nivell de conflictes no és elevat, però pensem que aprendre a conviure és               
un dels objectius bàsics de l’educació, no sols com a mitjà per aconseguir un bon               
aprenentatge acadèmic, sinó també com a finalitat educativa i social. 
L’escola és el reflex de la societat i, alhora, és un lloc idoni per treballar valors en                 
crisi en la nostra societat i ajudar en la transformació social cap un món més just,                
més democràtic i més solidari. 
Donat que els conflictes estan presents en tot l’àmbit social, hem d’elaborar i portar              
a terme el present pla amb la participació de tota la comunitat educativa: mestres,              
alumnat, famílies, ajuntaments, serveis psicopedagògics i personal no docent, i          
basar l’educació de la convivència en el diàleg i la reflexió, parlant molt i escoltant               
més, amb una actitud d’escolta activa, estant disposat a canviar d’opinió davant els             
arguments dels l’altres.  
El pla d’igualtat i convivència és necessari, segons Ana Quijada (2020): 

● Per tal de respectar els drets humans i per justícia social, ja que no hi ha                
justícia sense igualtat.  

● Perquè el món necessita el millor de cada persona, i si actuem com a              
individus sota els rols de gènere tan estereotipats, no es pot obtenir la millor              
versió de cada persona. 

● Per responsabilitat amb el nostre alumnat. Assumim que com a persones           
influim en l’entorn, exercim molta influència sobre aquest, i sobretot amb el            
nostre alumnat per als quals som models. 

● I per tal de propiciar el benestar del nostre alumnat.  
L’elaboració, la revisió i l’avaluació del Pla de Convivència i Igualtat és una             
oportunitat per iniciar un procés que permeta, després d'una anàlisi de la nostra             
realitat, realitzar actuacions dirigides cap a una millora en les estratègies docents, el             
clima escolar, l'aprenentatge social… un procés que ha de ser participatiu, gradual,            
estable i durador. El pla és elaborat per l’equip directiu, tenint en compte les              
propostes de la comissió de convivència del consell escolar, del Claustre, del            
Consell Escolar, i de les dues associacions de famílies de l’alumnat. És un pla              
aprovat per Consell Escolar a principi de curs, però per tal que siga un document viu                
i útil per a l’escola, és un pla que està en continua revisió i modificació al llarg del                  
curs.  
El pla ha de recollir el conjunt d’accions, procediments i actuacions que permeten la              
consecució dels valors democràtics i inclusius que impregnen el nostre projecte de            
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centre. L’objectiu primordial del pla és la promoció de la igualtat, la coeducació, la              
diversitat sexual, de gènere i familiar, la convivència, la prevenció dels conflictes i la              
gestió o la resolució pacífica d’aquests, i presta especial atenció a la violència de              
gènere, la igualtat en la diversitat i la no-discriminació, tot atenent i respectant les              
circumstàncies, condicions i característiques personals de l’alumnat. 
 
 
a) Diagnòstic de l’estat de la igualtat i la convivència al centre. 
 
Presentem un diagnòstic qualitatiu elaborat a partir d’allò que fem en la pràctica             
diària i l’observació. Per tal d’elaborar-lo i establir les mesures cal graduar la mirada,              
posar-se les “ulleres violeta” (Gemma Lienas, 2001), i analitzar els següents           
aspectes per tal de convertir-los en propostes de millora i en actuacions de centre: 
1- EL LLENGUATGE INCLUSIU, VERBAL I GRÀFIC, I ESTEREOTIPS DE          
GÈNERE. 

● Les comunicacions del centre i els documents oficials han d’utilitzar un           
llenguatge inclusiu en raons de gènere.  

● Els noms de les classes o dels grups, de la cartelleria del centre o              
determinació de llocs (direcció…) han de ser noms genèrics i inclusius. 

● Les imatges i audiovisuals dels materials didàctics que s’utilitzen han de ser            
igualitàries. 

 
PROPOSTES DE MILLORA 
Revisió i actualització en matèria de llenguatge inclusiu dels documents oficials de            
centre, de les comunicacions quasi diàries del centre, de la cartelleria i de les              
imatges i audiovisuals als materials didàctics, per tal que es reelaboren tenint en             
compte els principis d’igualtat, coeducació i diversitat familiar.  
 
2- INCLUSIÓ DE LA PRODUCCIÓ I LA MENCIÓ DE LES DONES EN ELS             
CONTINGUTS 

● En els continguts de les diferents àrees s’ha de posar èmfasi en les             
aportacions i produccions d’autores femenines (pintures, obres literàries,        
composicions musicals, invents, activisme, descobriments…) 

● Les biblioteques d’aula han de comptar amb obres d’autoria femenina sobre           
el paper de les dones en les diferents àrees. 

● A les lectures recomanades trobem un terç, almenys, d’obres d’autoria          
femenina. 

 
PROPOSTES DE MILLORA 

● Cal que el Claustre organitze els continguts de les diferents àrees per tal             
d’incloure l’aportació de les dones a les diferents matèries i al llarg de la              
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història per tal de transmetre una cultura universal, no sexista. Conèixer           
obres musicals d’autoria femenina, obres d’art... 

● Commemorar el dia de la dona i la xiqueta en la ciència per tal de divulgar la                 
producció i aportacions d’autoria femenina.  

● Revisió del material bibliogràfic a les biblioteques d’aula. 
● Conèixer iniciatives de l’entorn de l’escola relacionades amb la importància          

de les aportacions de les dones als diferents àmbits.  
 
3- COEDUCACIÓ I RELACIONS COL·LABORATIVES 

● L’ús dels espais de pati per xiquetes i xiquets. 
● Continuació del treball relacionat amb la promoció dels patis actius.  
● Col·laboració amb les associacions de famílies i altres associacions de          

l’entorn per tal de dur endavant dinàmiques que permeten visibilitzar les           
aportacions de les dones, que valoren la diversitat sexual i familiar. 

● Col·laboració amb el servei de menjador per tal que coneguen el pla, les             
seues mesures i essència. 

● Un fet que caracteritza el nostre CRA és el continuu increment, any rere any,              
del nombre d’infants que vénen d’altres localitats. És més que curiós el            
contrast de l’augment del nombre d’alumnes en cadascun dels aularis, i la            
contínua reducció en el seu nombre d’habitants. 
Actualment, el centre compta amb un total de 232 alumnes matriculats entre            
els dos aularis. Cal destacar que, abans del procés de transformació, el CRA             
no tenia més de 130 alumnes. 
Aquest increment ha suposat un canvi radical en el nostre centre en tots els              
aspectes. Un dels més importants és la diversitat de pensament i interessos            
per la seua escola, tenim famílies molt diverses, des de les que venen             
buscant un model d'escola en concret sense importar-li els quilòmetres a fer            
fins els que trien l'escola perquè és la del seu municipi. Aquesta situació ens              
ha dut a una situació de conflicte entre les famílies del municipi i aquelles que               
acudeixen d'altres municipis. La diversitat cultural i de pensament encara no           
es veu com una riquesa que valorar i de la qual podem aprendre i guanyar               
tots i totes. Aquests conflictes entre les famílies i com es tracten entre elles              
arriben a materialitzar-se dins de l'aula, ja que podem observar com els propis             
xiquets i xiquetes s'agrupen i es rebutjen segons d'on venen o segons la             
forma de pensar de les seues famílies. 

 
PROPOSTES DE MILLORA 

● Des del Claustre s’intenta dia a dia que aquesta situació no afecte als infants i               
que treballen junts, cooperant i valorant la riquesa de la diversitat cultural i             
social, però encara així és molt important continuar treballant per a que            
aquesta situació millore, treballant sempre des de dalt cap a baix, parlant molt             
amb les famílies i afavorint espais de diàleg per compartir experiències,           
pensaments i desitjos que tots volem per al nostre alumnat, una escola de             
qualitat per a tots i totes. 
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● Analitzar quin és l’ús que els xics i les xiques fan en el moment del pati jugant                 
a algun esport, majoritàriament futbol.  

● Donar a conèixer el pla al monitoratge del menjador per tal que coneguen les              
accions i mesures per promoure la igualtat i la convivència. 

● Estar en contacte estret amb associacions de l’entorn que s’ocupen de temes            
com la igualtat, la convivència, la solidaritat… per col·laborar i aprofitar les            
seues iniciatives.  

 
 
4- L’EDUCACIÓ EMOCIONAL (INFANTIL I PRIMÀRIA) I AFECTIVO-SEXUAL        
(PRIMÀRIA) 

● Des d’infantil a sisé, els diferents grups han de comptar amb activitats            
relacionades amb l’educació emocional (alfabetització emocional, habilitats       
socials, habilitats alternatives a l’agressió…) d’acord amb l’edat dels infants i           
les necessitats que presente el grup.  

● Els cursos superiors han de comptar amb dinàmiques relacionades amb          
l’educació afectivo-sexual per tal de possibilitar un major autoconeixement i          
afavorir unes relacions entre gèneres positives.  

 
PROPOSTES DE MILLORA 

● Els diferents cicles haurien d’organitzar els continguts d’acord amb l’edat dels           
infants, i establir quines son les seues necessitats de formació docents.           
Aquesta organització i treball a les aules ha d’arribar a les famílies (demanda             
del sector família en la comissió d’igualtat i convivència). 

● Suggerir a les associacions de famílies la possibilitat de celebrar xarrades per            
professionals amb l’alumnat de tercer cicle i de sensibilització a les famílies.            
No obstant, en algunes àrees també es tracta aquesta temàtica i en moments             
de tutoria.  

● Averiguar si comptem amb professorat format en educació afectivo-sexual i          
emocional, i diversitat sexual. 

● Implementar formació al professorat en perspectiva de gènere. 
 

5- PROCEDIMENTS DE DETECCIÓ, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ CONTRA TOT         
TIPUS DE VIOLÈNCIA 

 
● El professorat porta un registre d’incidències de fets conflictius ocorreguts a la            

classe.  
 
PROPOSTES DE MILLORA 

● La comunitat educativa ha de conèixer el pla d’igualtat i convivència, la            
normativa actual en la matèria, i els recursos dels quals disposa el centre.  

● Cadascuna de les persones que formen part de l’equip docent haurà de dur             
un seguiment de les diferents situacions conflictives que es plantegen amb           
alumnat i famílies a través d’un registre d’incidències on haurà de constar la             
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data del fet, les persones implicades i descripció d’allò ocorregut. El treball en             
equip del professorat és clau per detectar, previndre i intervindre en els            
conflictes entre l’alumnat.  

 
6- RECURSOS PER A LA PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA POSITIVA I           
RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 
 

● Ús de tècniques cooperatives, tallers internivell, assemblees d’aula i         
d’aulari… dinàmiques que ens caracteritzen com a escola, i que un dels seus             
objectius és el foment de la convivència. 

● A l’hora de resoldre els conflictes diaris, tant infantil com primària compta amb             
un protocol d’actuació que pretén desenvolupar les habilitats socials i          
comunicatives de l’alumnat, partir d’una situació d’igualtat entre les parts i           
buscar la solució al conflicte des de l’enteniment i segons les necessitats de             
les persones implicades.  

 
PROPOSTES DE MILLORA 

● Posada en pràctica de tècniques que afavoreixen una disciplina positiva en           
l’aula. El professorat ha de reflexionar i tindre en compte l’ús que fa             
d’aquestes dinàmiques, que entre d’altres raons, serveixen per a fomentar          
relacions positives entre l’alumnat.  

● El claustre ha de tindre clar com s’ha d’intervindre en els conflictes diaris             
entre l’alumnat.  

 
b) Composició i pla d’actuació de la comissió d’igualtat i convivència. 
 
La comissió de Convivència del Consell escolar està constituïda en sessió de            
Consell escolar i formada pels següents membres: 
 

● Eduardo Cayuela (Cap d’estudis). 
● Anna  Forner (Coordinadora CIC i mestra d’infantil). 
● Aurora Justiniano (família i membre del Consell Escolar). 
● Rachel (família i membre del Consell Escolar) 
● Cristina Gordillo (mestra de primària i secretària del centre) 
● Laura Asensio (mestra d’infantil) 
● Rosa Villalta (mare) 
● Ana Belén Corell (mare) 
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Segons el DECRET 39/2008, de 4 d’abril, a la comissió de convivència del consell              
escolar del centre docent, li corresponen les funcions següents: 
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 el consell escolar del centre sobre les actuacions realitzades i l’estat de              
la convivència en el centre. 
c) Canalitzar les iniciatives de tots els sectors de la comunitat educativa representats             
en el consell escolar del centre per a millorar-hi 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 a garantir la igualtat             
entre hòmens i dones. 
e) Establir i promoure l’ús de mesures de caràcter pedagògic i no disciplinàries, que              
ajuden a resoldre els possibles conflictes del centre. 

I les funcions de la coordinadora d'igualtat i convivència, contextualitzades en           
cada cas amb la col·laboració i assessorament de l'equip d'orientació educativa i            
psicopedagògica, segons l’Art. 45 del DC 253/2019 (ROF) seran:  
a) Coordinar les actuacions d’igualtat entre homes i dones referides en la Resolució             
de les Corts Valencianes núm. 98/IX, de 9 de desembre de 2015, i seguint les               
directrius del Pla director de coeducació i dels plans d’igualtat impulsats per la             
Generalitat que siguen aplicables.  
b) Coordinar les actuacions específiques en els centres educatius establides en           
l’article 24 de la Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d’igualtat de les                
persones LGTBI, per a garantir que totes les persones que conformen la comunitat             
educativa puguen exercir els drets fonamentals que empara la legislació          
autonòmica, estatal i internacional.  
c) Col·laborar amb la direcció del centre i amb la comissió de coordinació             
pedagògica en l’elaboració, desplegament i avaluació del pla d’igualtat i convivència           
del centre, tal com estableix la normativa vigent.  
d) Coordinar les actuacions previstes en el pla d’igualtat i convivència.  
e) Formar part de la comissió d’inclusió, igualtat i convivència del consell escolar del              
centre.  
f) Treballar conjuntament amb la persona coordinadora de formació del centre en la             
confecció del pla de formació del centre en matèria d’igualtat i convivència.  
g) Qualsevol altra que l’Administració educativa determine en el seu àmbit de            
competències. 
 
El pla d’actuació de la Comissió estableix els diferents moments en els quals es              
reunirà al llarg del curs, i sempre que siga necessari. Els moments fixes en els que                
s’haurà de reunir seran: 

● A principi de curs caldrà revisar, valorar i actualitzar el pla tenint en compte              
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les propostes de millora i l’avaluació del pla del curs anterior. Amb estos             
punts acordats, juntament amb els canvis per tal d’adaptar-nos a la realitat            
del nou curs, s’elaborarà el projecte per tal que forme part de la PGA. També               
s’haurà d’organitzar la comissió de convivència (incloure nous membres,         
establir calendari anual de reunions: una per trimestre i tasques de final de             
curs, marcar objectius concrets, recordar funcions…). 

● Realitzarem una reunió per trimestre per tal de posar en marxa o valorar             
fites del pla. 

● A final de curs ens reunirem per tal de revisar, valorar, concloure l’avaluació             
del pla, i elaborar així les propostes de millora per incloure a la memòria de               
centre. Cal que es deixen clares les actualitzacions acordades per al pla del             
curs següent. L’avaluació i propostes de millora seran traslladades al Claustre           
i a la Comissió Coordinadora, per tal que l’equip directiu elabore el pla per al               
següent curs. 
 

c) Detecció de necessitats i planificació d’accions de formació en la matèria de             
convivència adreçades a la comunitat 
 
Cal que s’elaboren plans de formació específics en matèria de convivència escolar            
amb els objectius següents: 
 
a) Per al professorat: 

● Promoure plans de formació que donen a conèixer aspectes teòrics bàsics de            
la convivència. 

● Dotar el professorat de recursos bàsics per a la detecció, la prevenció i la              
resolució de conflictes. 

● Promoure la implicació del professorat a través del projecte educatiu del           
centre i del pla de convivència. 

 
b) Per a les famílies: 

● Sensibilitzar els pares, mares, tutors o tutores sobre la importància de           
previndre conductes violentes, xenòfobes o sexistes en els seus fills i filles. 

● Dotar les famílies de recursos per a detectar la implicació dels seus fills o              
filles en conflictes i donar pautes d’actuació. 

● Promoure la implicació de les famílies en l’aplicació del pla de convivència. 

Per tal d’establir i detectar necessitats en matèria de convivència, cal que els             
diferents sectors de la comunitat educativa (Claustre, Comissió de convivència i           
associacions de famílies…) reflexionen sobre aquestes, i així organitzar i planificar           
les sessions formatives pertinents. 
 
En el cas del professorat: 

● El Claustre ha de conèixer el pla d’igualtat i convivència. 
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● Després de l’exposició i coneixement del pla, el Claustre ha d’establir una            
necessitat concreta per donar resposta dins les sessions de formació anuals. 

● Dins del pla de formació, enguany es preparà entre un grup de mestres             
contingut relacionat amb la disciplina positiva, i es traslladarà a la resta de             
Claustre.  
 

En el cas de les famílies: 
● Es donarà a conèixer el pla de convivència dins del marc del projecte             

educatiu de centre en el Consell Escolar i des de les diferents classes.  
● Des de l’AFA de Quart i des de la Comissió de Cafè al CRA es proposa                

realitzar una formació onlina destinada a famílies relacionada amb la          
disciplina positiva amb professional expert.  

 
d) Accions per a la consecució d’una escola igualitària i coeducadora. 
 
1) Accions orientades al reconeixement i la inclusió de les dones i la seua              
producció cultural i científica dins de les programacions de cada matèria. 
 

● Com que no disposem de biblioteques de centre en cap dels dos aularis, cal              
que les biblioteques d’aula compten amb exemplars d’autoria femenina i/o on           
es done a conèixer l’aportació de les dones a la cultura, a la ciència i a la                 
societat en general per fer visible i donar a conèixer les aportacions de les              
dones en els diferents sabers. 

● Un terç de lectures recomanades i llibres de biblioteca d’aula cal que siguen             
d’autoria femenina o es done a conèixer l’aportació de les dones a la cultura i               
la ciència.  

● A les programacions didàctiques de les diferents matèries cal que s’incloga           
l’aportació de les dones a l’àmbit concret.  

● Establir iniciatives al llarg del curs amb l’objectiu de reconèixer i divulgar la             
importància de les dones en la història i la cultura. Es poden fer coincidir amb               
efemèrides o commemoracions i reivindicacions com el dia de la dona, dia            
contra la violència de gènere, dia de la dona i la xiqueta a la ciència…               
Aquestes iniciatives s’haurien d’enllaçar amb les iniciatives de l’Ajuntament i          
associacions per a que arriben a la comunitat en general.  

● Fer partícips a les famílies en les diferents iniciatives per tal de fer un treball               
col·laboratiu i participatiu, i s’impregnen de l’enfocament. 

 
2) Accions de prevenció de la violència de gènere. 
 

● Ús d’un llenguatge inclusiu i igualitari en matèria de gènere per part del             
professorat en les paraules, en els referents de significats, en les expressions            
i en les dites, en les construccions gramaticals, en les concordances… en            
definitiva, en el dia a dia de les nostres intervencions. Per tal de millorar en               
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aquest aspecte, podem fer ús de la guia d’ús del llenguatge igualitari cap a la               
comunicació de REICO: 
http://www.ceice.gva.es/documents/162793785/162970590/Guia_us_llenguat
ge_igualitari.pdf 
L’ús del llenguatge inclusiu implica la revisió dels documents de centre, i cal             
atendre a les comunicacions escrites que ixen des del centre.  

● Accions i activitats que fomenten i valoren la diversitat, la coeducació i el             
respecte entre gèneres a través de contes, jocs, moments de pati, joc            
simbòlic, patis actius... 

● Activitats per a tots els nivells amb l’objectiu de trencar amb estereotips o rols              
de gènere tradicionals, a través de role-playing, contes, curts, dinàmiques de           
joc… 

● Atendre al contingut de les cançons de festivals, d’entrada i eixida, o que             
treballem a l’aula habitualment, que han de ser lliures de sexismes i demés.  

 
3) Accions de promoció de la diversitat sexual, familiar i d'identitats de gènere.  
 
La nostra escola és i ha de ser un espai segur i obert on les persones que                 
conformen la comunitat educativa puguen viure la seua realitat personal amb           
llibertat. 

● Formació del professorat en matèria de diversitat sexual per tal de crear una             
reflexió conjunta sobre com pot incidir esta visió en les nostres           
programacions d’aula i actituds com a mestres.  

● Actuacions amb l’alumnat de nivells superiors per tractar les relacions          
afectivo-sexuals i socioemocionals. 

● Incloure dinàmiques on es valore la diversitat familiar, per tal de visualitzar-la i             
respectar la diversitat afectivo-sexual, diversitat d’identitats, d’expressions de        
gènere i intersexualitat. Aquest treball ha d’anar encaminat a respectar a les            
persones que formen part de la nostra comunitat educativa, i més enllà.  

● Commemorar 15 de maig dia internacional de les famílies. 
● Establir dinàmiques per tal que les famílies s’impregnen de la visió           

respectuosa sobre la diversitat de gènere, sexual i familiar.  
● Possibilitar xarrades d’experts en la matèria. 
● Establir un recull de recursos (contes, curts, textos, literatura, imatges…) per           

tal que el professorat puga accedir-hi en necessitar-ho per a la seua aula.             
Àmbits relacionats amb la intersexualitat i transexualitat, sistema binari de          
sexe-gènere, empoderament, autoestima, estereotips i rols de gènere,        
identificació i expressió d’emocions, diversitat familiar, violència de gènere... 

 
e) Mesures i accions orientades a la sensibilització, informació i promoció de            
la convivència positiva, la prevenció de conflictes, el respecte a la diversitat, al             
foment de la integració de la diversitat afectivosexual, identitats i/o          
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expressions de gènere i intersexualitat, per a aconseguir un clima educatiu           
adequat al centre. 
 
 
 
Utilització del diàleg per a la resolució de conflictes. 
Com a escola l’aprenentatge dialògic és clau, siguent la base de l’aprenentatge i la              
interacció. Aquesta interacció és imprescindible perquè es produisquen processos         
de transformació individual i social.  

En el tractament dels conflictes, el diàleg entre les parts implicades és fonamental             
per resoldre’ls. Aquest diàleg s’ha de produir en condicions d’igualtat amb l’objectiu            
d’arribar a un consens, exposant arguments que s’han de valorar en funció de la              
seua validesa, i no per la posició de poders dels que intervenen.  

A més, comptem amb espais de diàleg que implica la participació de la comunitat,              
escoltant totes les veus i buscant solucions comunes en els espais creats per a tal               
efecte, com son el Consell Escolar obert, les comissions, les associacions de            
famílies… Amb l’alumnat comptem amb assemblees d’aula setmanals a primària i           
també d’aulari, i l’ús metodologies que exigeixen una participació activa.  
 
En el cas d’infantil, l’equip docent segueix el següent protocol d’actuació amb la             
intenció final de generar una resolució dels conflictes constructiva i autònoma: 
 

1. Escoltem les versions de les persones implicades. 
2. Els ajudem a trobar paraules per expressar com s’han sentit totes les parts. 
3. Oferim la possibilitat de comunicar alguna cosa a l’altra persona. (“No m’ha            

agradat que …”) 
4. Preguntem si hi ha necessitat de demanar a l’altre alguna cosa (abraços,            

paraules, espai, temps…) per resoldre el conflicte i restablir així l’equilibri. 
 

 
Accions de diagnòstic que faciliten la detecció de casos de violència greu i,             
per tant, ajuden a previndre’ls. Accions de prevenció de la violència de gènere.             
(Recursos en:  
http://www.ceice.gva.es/va/web/convivencia-educacion/igualdad) 
 
Cadascuna de les persones que formen part de l’equip docent haurà de dur un              
seguiment de les diferents situacions conflictives que es plantegen amb alumnat i            
famílies a través d’un registre d’incidències on haurà de constar la data del fet, les               
persones implicades i descripció d’allò ocorregut.  
A l’hora de previndre casos greus de violència serà fonamental el treball coordinat             
de l’equip docent, la comunicació a les famílies i la implicació del monitoratge de              
menjador. 
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En el cas dels incidents ocorreguts durant el temps de menjador, com que son les               
monitores qui estaran amb l’alumnat, elles portaran un registre propi del servei.            
Aquest registre serà coordinat per la persona encarregada de menjador que farà de             
via de comunicació entre tutor/a i monitores. Les monitores poden comunicar la            
incidència de forma oral en finalitzar el servei, però igualment hauran d’enregistar            
l’incident.  
En aquest enllaç trobem un seguit de Recursos PER A LA DETECCIÓ DE             
SITUACIONS QUE DIFICULTEN LES RELACIONS ENTRE LES PERSONES que         
aporta REICO: 
http://www.ceice.gva.es/va/web/convivencia-educacion/reico-deteccio 
 
Accions que fomenten la participació de l’alumnat mitjançant estratègies         
basades en l’ajuda entre iguals. 
 
L’ajuda entre iguals fomenta la participació de l’alumnat i les relacions socials            
positives entre ells. És una estratègia preventiva de conflictes, ja que aprenen a             
compartir els moments d’aprenentatge treballant en parelles o en grup. 
 
Al nostre centre, les accions que es basen en la cooperació són les següents: 
 

● Treball en grup en l’aula. 
● Dinàmiques de cohesió de grup. 
● Tutories entre iguals. 
● Apadrinament lector. 
● Racons 
● Projectes 
● Tertúlies dialògiques 
● Grups interactius 
● Tècniques d’aprenentatge cooperatiu. 
● Tallers i creació d’espais internivells. 
● Jornades de convivència entre aularis. 
● Hort escolar 

 
Activitats que faciliten la participació de tota la comunitat educativa en           
accions de prevenció i promoció de la convivència del centre.  
 
La participació de la comunitat educativa és un element clau en el nostre projecte de               
centre “som més que un cra”, com també ho és en la convivència, ja que la veu de                  
tots els sectors ha d’estar present per prendre decisions. 
Com a escola pretenem una implicació compromesa i activa dels diferents sectors            
de la comunitat, que facen aportacions que vetllen pel benefici del centre en             
general (mai per interés particular d’un grup o alumne/a concret), i s’hauràn de fer              
pels canals de participació en el moment i lloc adient. 
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Aquesta implicació pot ser explícita en qualsevol activitat del centre o de l’aula. Per              
exemple en els tallers o visites de famílies per fer activitats relacionades amb el              
treball de l’aula o amb la feina i aficions de les famílies (taller de disfresses, de                
cuina, visita per explicar l’ofici que desenvolupa, taller de decoració de l’aula…).            
Enguany esta participació presencial dins del centre no es produirà per raons            
higièniques i sanitàries, però l’equip de mestres ha d’establir com serà la participació             
de les famílies a l’aula fent ús dels recursos online. 
Es compta amb la veu de tots els sectors de la comunitat educativa per a               
l’elaboració del pla de convivència i igualtat formant part de la comissió de             
convivència. 
Les normes de convivència del centre estaran reflectides al RRI, del que fem             
partícip a la comunitat educativa. 
Les normes de l’aula es redactaran amb l’alumnat i de manera consensuada, així             
com les de joc al pati, utilització de serveis i altres instal·lacions del centre i la                
utilització del material escolar en cada moment. 
A més, les famílies les hauran de conèixer per tindre una mateixa línia de treball al                
centre i a casa. La cooperació entre família i escola és molt important per tal que                
l’educació dels infants siga integral i de qualitat. 
Es potenciarà una bona comunicació entre el centre i les famílies, així com entre el               
professorat i les famílies de l’alumnat.  
 
Accions que fomenten el respecte a la diversitat, per mitjà de l’educació dels             
sentiments i de les emocions, així com el treball dels valors.  
 
El treball de la intel·ligència emocional i dels valors és considerat molt important per              
a la millora de la convivència en el centre. Hem de dotar a l’alumnat d’estratègies               
que continguen valors bàsics de respecte, igualtat, solidaritat, justícia… i és           
necessari fer-ho des de l’aula amb la col·laboració de les famílies. 
És important l’acompanyament emocional per les relacions interpersonals, i a l’hora           
perquè l’infant es conega i comprenga, prenguen consciència de les pròpies           
emocions, i així es possibiliten relacions socials positives, ja que l’escola s’ha            
d’ocupar del desenvolupament integral del seu alumnat.  
El professorat hem d’assegurar un clima afectiu a l’escola i a l’aula per possibilitar              
seguretat i benestar. 
Segons Bisquerra i altres (2004), citat per Sánchez Rodríguez (2017), les           
competències sociemocionals estan formades pel conjunt de coneixements,        
capacitats, habilitats i actituds necessàris per prendre consciència, comprendre,         
expressar i regular de manera apropiada els fenòmens emocionals i realitzar           
activitats diverses amb cert nivell d’eficàcia. 
Les competències socioemocionals son, segons Salovey i Mayer (1990), citats per           
Sánchez Rodríguez (2017): 

● Coneixement de les pròpies emocions i aprenentatge del vocabulari         
emocional. Autoconeixement. 
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● Capacitat de controlar i de treballar les emocions, com també de generar-ne            
de positives. Gestió emocional. 

● Treball d’autoestima i de resiliència. Autonomia emocional. 
● Capacitat de reconèixer les emocions de les altres persones.         

Empatia.Habilitat en les relacions socials: assertivitat i resolució de conflictes.          
Habilitats socials i lideratge.  

Accions i mesures generals i específiques d’atenció a la diversitat que           
generen i fomenten el desenrotllament actituds inclusives en el centre i ajuden            
a crear un clima de respecte entre els membres de la comunitat educativa.  
Com es reflecteix al nostre Pla d’Atenció a la Diversitat, la resposta a la diversitat               
dels l’alumnat ha de ser un principi general de l'acció educativa que, per tant,              
s'aplica a tot l'alumnat i no només als que mostren dificultats en l'aprenentatge i              
necessitats educatives especials de caràcter més o menys greu i permanent, dins            
d'un marc d'escola inclusiva. 
Emprem les següents mesures organitzatives i metodològiques:  

● Coordinació: d’equip docent, de cicle i COCOPE. 
● Suports: suports especialitzats i també no especialitzats dins l'aula         

ordinària. Els suports es realitzen, si és possible, en les àrees           
instrumentals i dins l’aula, amb una atenció més personalitzada a          
l’alumnat. 

● Adaptacions: de materials, programacions multinivell, adaptacions      
curriculars. 

● Servei psicopedagògic escolar: des de l’SPE-V03 rebem orientació        
psicopedagògica tres dies per setmana de l’orientadora, que realitza         
les funcions establertes a la Rs 27 de juliol de 2020, sobre les             
instruccions per a l’organització dels serveis psicopedagògics escolars        
i dels gabinets psicopedagògics escolars autoritzats durant el curs         
2020-2021 

● Metodologies: cotutories, docència compartida, tallers internivells,      
racons, tutoria entre iguals, treball en grup, estacions d'aprenentatge,         
treball cooperatiu, projectes, tertúlies dialògiques, grups interactius,       
participació famílies.  

Accions per a l’adquisició de la competència social i cívica. 
Relacionat amb el treball de la intel·ligència emocional i els valors també hem de              
donar-hi força al treball de la competència social, bàsica per a establir relacions             
socials i respectar les normes que milloren el funcionament del centre i la             
convivència. 
Samuel Odom ens parla d’una piràmide d’intervencions que consta de tres parts:  
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● 1r nivell: intervencions generals d’aula que faciliten la interacció entre els           
infants en moments d’activitats i de joc, diversitat de tasques tranquil·les i            
actives… que permeten la comunicació entre els infants, i així es puga            
desenvolupar la convivència. 

● 2n nivell: aprenentatge incidental. Es traca d’aprofitar les interaccions entre          
els iguals en contextos naturals per a aconseguir que aprenguen a           
relacionar-se positivament (“prova a demanar-li…”, “ara hauria de provar         
l’altre…”, “si poseu les peces al mig…”...) 

● 3r nivell: intervencions explícites per ensenyar habilitats socials. Es poden          
utilitzar recursos (contes, imatges…) vinculats a la convivència que ens          
permeten posar nom a emocions, resolució de conflictes... , o parlar entre els             
infants de com ens agrada que ens tracten, o què fem per solventar un              
problema, o les estratègies utilitzades en un infant concret per millorar les            
seues habilitats… 

 
Es treballarà: 

● Acompanyar en el desenvolupament de les habilitats socials de l’alumnat,          
valorar per definir possibles mancances que presenten en aquest aspecte, i           
/o establir actuacions per a la seua millora o adquisició. Les habilitats socials             
son una eina imprescindible per a que l’individu puga viure en societat. Les             
utilitzem i desenvolupem quan ens relacionem amb els altres, quan estem a            
l’escola, en definitiva sempre, ja que vivim en societat.  

● Dirigir-se als altres de forma respectuosa, amb educació i sense males           
paraules. 

● Estar al pati amb actitud positiva per tindre un moment d’esplai que siga lúdic              
i relaxat. Enguany al pati, cada grup bambolla tindrà un espai determinat, que             
podrà anar canviant al llarg de la setmana per tal de gaudir de les possibilitats               
de la diversitat d’espais delimitats dels nostres patis. 

● Utilitzar correctament els serveis, tenint cura de les instal·lacions.  
● S’estudiaran a l’aula les mesures d’higiene que hem de tenir en compte:            

rentar-se les mans, estirar la cadena, tancar les aixetes… i respectar les            
normes establertes en cada aulari previstes al pla de contingència. 

● Es compta amb cartells per visualitzar les normes d’higiene i ordre. Utilitzar            
correctament i tindre cura del material escolar. 
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● Treball de la competència social, utilitzant diversos mètodes com el que           
exposa Manuel Segura en el seu llibre “Relacionar-nos bé”. 

● Controlar el to de veu a l’aula. 
● Premiar les conductes positives. 
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Accions per a l’adquisició de la competència digital, treballant conjuntament          
en el bon ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i de la                
identitat digital, i dotant la comunitat educativa d’estratègies per a assegurar           
la intimitat pública i privada.  
Les noves tecnologies estan a l’abast de tot el món, som una escola on els infants                
tenen al seu abast tant tauletes digitals (iPads), com ordinadors portàtils           
(Chromebooks), com robots per a treballar aspectes de robòtica, de la mateixa            
forma que tenen al seu abast regles, compàs, pintures, maquillatge, disfresses, fulls,            
cartolines, colors, fotocopiadora… És a dir, les tecnologies són una ferramenta més            
que tenim dins de les aules per aprofitar-les en el moment que considerem més              
oportú. No són la base de l’aprenentatge, són una ferramenta més com qualsevol             
altra que ens dona l’oportunitat tant d’obrir una finestra al món com per explorar el               
món que ens envolta. Les utilitzem per investigar, produïr, crear i compartir            
aprenentatges. El més important de tot açò no és la tecnologia que tenim, el més               
important és l’ús que l’alumnat fa d’aquesta tecnologia. És per això que ens ocupem,              
entre d’altres, d’educar en pràctiques segures per tal de garantir la seua intimitat             
personal i dels altres, i de fer un bon ús. 
 
Activitats d’acollida per a l’alumnat que es matricula en el centre per primera             
vegada i per a les seues famílies, així com per al professorat nou. 
S’ha de donar a conèixer a l’alumnat nouvingut i les seues famílies el projecte de               
l’escola, i que a poc a poc s’integren en el centre. 

- Jornada de portes obertes a les famílies  nouvingudes. 
- Reunió del claustre nouvingut amb l’equip directiu. 
- Tutorització del professorat nou per part del professorat que ja està al            

centre en les metodologies que utilitzem al centre. 
 
Activitats per a sensibilitzar tota la comunitat educativa davant dels casos de            
violència escolar greu, amb la finalitat de facilitar la prevenció, la detecció i             
l’eliminació d’estes manifestacions. 
Els moments de tutoria individual, de reunions amb famílies de gran grup, xarrades             
per part d’experts, butlletins informatius en format digital o escrit… son instruments i             
moments per a aportar orientacions generals d’actuació a casa, per al           
comportament, i per al respecte cap a la resta de persones i l’entorn. 
El seguiment per part de l’equip docent en matèria de convivència i igualtat             
mitjançant registre d’incidències, i treball i visió compartida permetrà detectar i           
previndre situacions de violència greus entre l’alumnat. La comunicació a les           
famílies de les parts implicades serà clau. 
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L’equip docent, a l’hora d’atendre a la convivència del grup, cal que posem la mirada               
en les relacions establertes entre els infants, si es viuen amb llibertat i igualtat.  
De vegades, ens trobem amb relacions on hi ha una desigualtat o un desequilibri de               
poder entre una parella o grup reduït d’amics/amigues. Cal que ho valorem i             
acompanyem els infants implicats per tal d’empoderar aquell que està per davall en             
la relació, oferir-li recursos per no consentir allò que realment no li agrada, i posar               
límits a aquell que exerceix massa poder.  
Recursos que es poden utilitzar: mètode PIKAS, patrulla anticonflictes... 
 
f) Contextualització dels protocols d’igualtat i convivència. 
A l’enllaç trobem un seguit de protocols establerts per l’Administració, i els adjuntem             
al pla per tal que el professorat i les famílies els coneguen, i ens servisquen               
d’orientació a l’hora d’una possible intervenció: 
 
http://www.ceice.gva.es/va/web/convivencia-educacion/protocolos 
Els protocols que hi trobem son: 
PROTOCOLS PER A LA IGUALTAT I LA CONVIVÈNCIA: 

● Protocol d'acollida d'alumnat nouvingut, especialment el desplaçat, als        
centres educatius de la Comunitat Valenciana 

● Protocol d'acompanyament per a garantir el dret a la identitat de gènere,            
l'expressió de gènere i la intersexualitat 

● Model d'actuació per a l'atenció sanitària específica en centres educatius 

PROTOCOLS segons l’ORDRE 62/2014, de 28 de juliol: 

● Model d'actuació en situacions de possible assetjament i intimidació entre          
alumnes 

● Model d'actuació davant de l'alumnat que presenta alteracions greus de la           
convivència; baralles, agressions, i/o vandalisme 

● Model d'actuació davant de situacions on es detecta maltractament infantil 
● Model d'actuació davant de situacions on es detecta violència de gènere en            

l'àmbit educatiu 
● Model d'actuació a seguir en el cas que el Personal Docent i/o PAS             

dependent de la Conselleria d'Educació siga objecte d'acció il·lícita en ocasió           
de l'exercici del seu càrrec o funció 

● Model d'actuació davant de qualsevol situació de violència greu, originada          
fora del centre escolar 

● Model de comunicació al Ministeri Fiscal 

 
g) Procediments d’actuació i intervenció previstos en el reglament de règim           
intern del centre. Entre d’altres, mesures educatives de correcció davant de           
qualsevol conducta disruptiva i inadequada contra la convivència, igualtat de          
gènere i la violència de gènere. 
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Al DC 39/2008, del 4 d’abril, sobre la convivència als centres públics es tipifiquen:  

● Les conductes contràries a les normes de convivència del centre educatiu i            
mesures correctores (capitol II)  

● I les conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre (capitol             
III) i les mesures educatives disciplinàries 

L’Or 62/2014, la qual regula la normativa referent als plans de convivència,            
s’exposen els supòsits de violència escolar i els protocols d’actuació davant           
d’aquestos: 

● Annex I: Assetjament i ciberassetjament 
● Annex II: Conductes que alteren la convivència de forma greu i reincident:            

insults, amenaces, agressions, baralles o vandalisme. 
● Annex III: Maltractament infantil. 
● Annex IV: Violència de gènere. 
● Annex V: Agressions al professorat o al personal d’Administració i servicis.  
● Annex VI: Consideracions específiques davant de qualsevol de les situacions          

plantejades en els annexos, si es produeixen fora del centre. 
Al RRI de centre estan tipificades les conductes contràries a les normes de             
convivència i les pertinents mesures correctores. Son les següents:  
1.- Per les infraccions SIMPLES, la correcció d´aquestes conductes, segons la           
naturalesa, gravetat o reiteració dels fets, mitjançant la utilització de mètodes           
oportuns que tendeixen a la integració de l'alumne/a en la normal convivència. 
2. Per les faltes LLEUS : 

● Amonestació privada. 
● Amonestació escrita i enregistrada en el registre d'aula que es comunicarà als            

pares o tutors. 
3. Per les faltes GREUS o MOLT GREUS es seguirà el següent protocol: 

1. Enregistrar la conducta en el registre d’aula.  
2. Comunicar-ho a la direcció del centre i pressa de mesures cautelars           

establertes per l’equip de mestres (equip docent, equip directiu i coordinadora           
CIC) 
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3. Registre per escrit de les incidències o fets denunciats. 
4. Comunicació de la direcció al mestre/a, mare/pare/tutor del registre efectuat i           

signatura si es considera oportú. 
5. Exposició dels fets denunciats per part de la persona afectada. 
6. Reunió de les parts interessades (de forma conjunta o individual) amb           

presència d’algun membre de l’equip directiu. 
7. Comunicació a la comissió de convivència del centre i intervenció si           

procedeix. 
8. Comunicació als òrgans competents de la comunitat educativa (claustre i          

consell escolar), si procedeix. 
9. Tramitació de l’expedient formal, si cal. 
10.Seguiment del procés. 

Cadascuna de les persones que formen part de l’equip docent haurà de dur un              
seguiment de les diferents situacions conflictives que es plantegen amb alumnat i            
famílies a través d’un registre d’incidències on haurà de constar la data del fet, les               
persones implicades i descripció d’allò ocorregut.  
Quan un incident que supose violència exercida sobre persones i béns, i perjudique             
la convivència del centre, i es produisca durant activitats extraescolars, durant temps            
de menjador o fora del recinte escolar, però estiguen motivades per la vida escolar o               
directament relacionades amb esta i afecten algun membre de la comunitat           
educativa caldrà notificar-ho a Conselleria, segons l’Or 12 de setembre de 2007,            
mitjançant l’adreça http://www.cece.gva. es/eva/val/previ.htm, assegurant l’anonimat      
de l’alumnat implicat i la confidencialitat de les dades arreplegades.  
Els incidents produïts en els centres, provocats per conductes greument perjudicials           
per a la convivència en este, tal com queden tipificades en l’article 42 del Decret               
39/2008, són susceptibles de ser registrats en el Registre Central del Pla PREVI. 
 
h) Procediment per a articular la col·laboració amb entitats i institucions de            
l’entorn en el pla d’igualtat i convivència. 
 
Col·laboració amb les forces de l’Estat: 
El Ministeri de l’Interior té en marxa el Pla Director per a la Convivència i Millora de                 
la Seguretat Escolar en els centres educatius i els seus entorns. La finalitat és              
respondre de manera coordinada i eficaç a les qüestions relacionades amb la            
seguretat dels infants en l'escola i el seu entorn, enfortint la cooperació policial amb              
les autoritats educatives en les seues actuacions per a millorar la convivència i la              
seguretat en l'àmbit escolar, reforçant el coneixement i confiança en els cossos            
policials i intensificant també les accions de prevenció.  
Son tres les línies d’actuació: 

● Línia 1: actuacions de coordinació i mecanismes de comunicació i          
col·laboració dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, dependents de la            
Delegació de Govern, amb la Comunitat Educativa  
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● Línia 2: actuacions preventives de formació i informació en els centres           
escolars dirigides a l'alumnat, professionals i famílies.  

● Línia 3: actuacions per a millorar la seguretat de l'entorn en els centres             
escolars 

 
http://www.gestoreducatiu.gva.es/documents/166071507/166071546/Pla+Director+p
er+a+la+Conviv%C3%A8ncia+i+Millora+de+la+Seguretat+en+els+Centres+Educatiu
s+i+els+seus+Entorns/f56ef19b-930a-4e4f-980b-cbf0f5938930 
 
Comunicació directa i fluida amb la Regidoria d’Educació i l’Ajuntament de Quart i             
Benavites: 

● Abans de l’inici de curs, l’equip directiu ha d’acordar amb la Regidoria i             
l’Ajuntament les normes a seguir en les entrades i eixides al centre i durant              
l’horari no lectiu. Enguany per dur endavant el Pla de Contingència cal valorar             
les aportacions i acords des d’ambdós sectors (Ajuntament i escola). 

● Assistència i participació de la persona representant de l’Ajuntament en el           
Consell Escolar. 

● Coneixement recíproc, participació i col·laboració en xerrades i activitats que          
es realitzen des de l’Escola i des de l’Ajuntament en matèria de convivència i              
igualtat. 

 
Participació en activitats de formació i similars que es realitzen des de l’Associació             
de Famílies de Les Valls (XARXA AFA): 
La XARXA AFA es preocupa anualment per fixar activitats de formació relacionades            
amb la sostenibilitat, la convivència i la igualtat. L’AFA de Benavites i Quart             
participen en la XARXA, i per això les activitats adreçades a la subcomarca de Les               
Valls, la comunitat educativa té l’opció de participar-hi.  
 
Conèixer i treure profit de les activitats d’altres entitats i institucions de la Comarca              
que es preocupen per la igualtat i la convivència, com per exemple l’associació             
sense ànim de lucre de comerç just i solidari “la tenda de tot el món” que realitza                 
activitats de formació i socioculturals; Coordinadora Feminista del Camp de          
Morvedre; Morvedre Acull… 
 
Projecte de reciclatge i punt de recollida de piles, i recollida de taps solidaris.  
 
i) Estratègies i criteris per a fer la difusió, el seguiment i l’avaluació del pla               
d’igualtat i convivència en el marc del PEC. 
El pla elaborat per l’equip directiu, serà traslladat a la comissió d’igualtat i             
convivència, al Claustre, i al Consell Escolar, que serà qui l’aprovarà. Una vegada             
aprovat caldrà presentar-lo a tots els sectors de la Comunitat Educativa utilitzant            
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diversos mecanismes de difusió: xerrades col·loqui, butlletí informatiu per a les           
famílies, tauler d’anuncis i pàgina Web del Centre. 
Amb el Claustre a principi de curs es realitzarà una reunió general on s’exposarà el               
pla perquè siguen partícipis des d’actituds, com a models i per dur a terme la               
planificació d’activitats. També serà de gran importància el coneixement per part del            
monitoratge del menjador, ja que les dinàmiques en matèria d’igualtat i convivència            
han de ser les mateixes en horari lectiu i en horari extraescolar.  
Les famílies han de conèixer la identitat del centre en matèria d’igualtat i convivència              
per tal que no es produisquen contradiccions entre escola i casa. 
La comissió de convivència del consell escolar del centre realitzarà el seguiment del             
pla de convivència i elaborarà trimestralment un informe (Or 62/2014), que           
presentarà al consell escolar. Aquest informe arreplegarà les incidències produïdes,          
les actuacions realitzades, els resultats aconseguits i les propostes de millora que            
s’estimen pertinents. 
La direcció del centre elaborarà un informe anual sobre la convivència del centre,             
que enviarà a la corresponent direcció territorial, a través de la plataforma que             
Conselleria genera per a la seua elaboració. L’informe podrà contindre els aspectes            
següents: 
a) Actuacions de gestió i d’organització del centre que influïxen en la convivència. 
b) Grau de participació en la vida del centre del professorat, de l’alumnat, de les               
famílies i del personal d’administració i servicis, així com d’altres institucions i            
entitats de l’entorn. 
c) Actuacions realitzades en l’àmbit de la promoció, prevenció i intervenció en            
convivència, i efectivitat d’estes. 
d) Conflictivitat detectada en el centre mitjançant l’anàlisi d’algunes variables, entre           
d’altres, les causes i els tipus de conflictes, els agents implicats i la localització              
d’aquells. 
A la comunicació anual de la programació general anual s’hi incorporaran les            
mesures que, amb propòsit de millora i per a tot el curs, es programaran i               
planificaran com a conseqüència de l’informe final de la convivència del curs anterior             
i de la priorització establida pels òrgans de decisió. 
 
j) Fonts bibliogràfiques consultades 
 
Bisquerra i altres (2004): El reto de la educación emocional en nuestra sociedad. La              
Corunya, Universidad de Coruña, i Salovey, P., Mayer (1990): “Emocional          
Intelligence” Imagination, Cognition, and Personality, núm. 9, p 185-211. Citats per           
Sánchez Rodríguez, M (setembre 2017). Les competències socioemocionals a         
l’escola. Dossier Graó. Número 2. Pàgines 44-49. 
Brown, W.H, Odom, S.L, McConnell, SR (2008): Social competence of young           
children: Risk, disability and intervention. Baltimore. Ed. Paul H. Brookes. Citat per            
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Miguel C. Martínez López (setembre, 2017). Educació infantil: posant els fonaments           
de la convivència. Dossier Graó. Número 2. Pàgines 54-55. 
 
Lienas, Gemma. El diario violeta de Carlota, 2001. Editorial ALBA. 
 
Quijada, Ana. (1 d’octubre 2020). Dissenyar un pla d’igualtat (seminari online).           
Integratek, Espanya. 
 
REICO, Generalitat Valenciana (sense data) Guia d’ús del llenguatge igualitari per a            
la comunicació. Caminant cap a un món més incloent i referenciat. Recuperat i data              
de consulta: 20 d’octubre de 2020, de       
http://www.ceice.gva.es/documents/162793785/162970590/Guia_us_llenguatge_igu
alitari.pdf 
 
Segura, Manuel. Relacionarnos bien. Programas de competencia social para niños          
de 4 a 12 años, 2007. Ed. Narcea, Madrid.  
 
 
k) Normativa reguladora 
 
– Pla director de coeducació. 
– Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de              
modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil. 
– Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de protecció integral contra la violència              
de gènere, que insta que s’adopten les mesures necessàries per a assegurar que             
els consells escolars impulsen l'adopció de mesures educatives que fomenten la           
igualtat real i efectiva entre homes i dones. 
– Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes                 
insta a la inclusió del principi d’igualtat efectiva entre dones i homes al sistema              
educatiu. 
– Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la                
infància i adolescència. 
– Decret 102/2018, de 27 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 8/2017,               
integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere a la               
Comunitat Valenciana. 
– Decret 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la convivència als 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 serveis           
(DOGV 5738, 09.04.2008). 
- DC 253/2019 que regula el funcionament i organització dels centres d’educació            
infantil i primària 
– Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d’igualtat de les persones              
LGTBI. 
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– Llei 11/2003, de 10 d’abril, de la Generalitat, sobre l’estatut de les persones amb               
discapacitat. 
– 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 d’igualtat i            
convivència (DOGV 7330, 01.08.2014). 
– Ordre de 12 de setembre de 2007, de la Conselleria d’Educació, per la qual es                
regula la notificació de les incidències que alteren la convivència escolar,           
emmarcada dins del pla de prevenció de la violència i promoció de la convivència              
als centres escolars de la Comunitat Valenciana (PREVI) (DOGV 5609, 28.09.2007). 
– Resolució de les Corts 98/IX, sobre la creació de la figura de persona              
coordinadora d’igualtat en tots els centres educatius, aprovada per la Comissió de            
Política Social i Ocupació en la reunió del 9 de desembre de 2015. 
-Rs 27 de juliol de 2020, per la qual es dicten instruccions per a l’organització dels                
serveis psicopedagògics escolars i dels gabinets psicopedagògics escolars        
autoritzats durant el curs 2020-2021 
– Ordre 3/2017, de 6 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i              
Esport, per la qual es constitueixen les unitats d'atenció i intervenció del Pla de              
prevenció de la violència i promoció de la convivència (PREVI) i s’estableix el             
procediment per al seu funciona- ment. 
– Instrucció del 15 de desembre de 2016, del director general de Política Educativa,              
per la qual s’estableix el protocol d’acompanyament per a garantir el dret a la              
identitat de gènere, l’expressió de gènere i la intersexualitat. 
– Protocols de prevenció i intervenció davant de supòsits de violència escolar que             
figuren en els annexos de l’Ordre 62/2014 (DOGV 7330, 01.08.2014). 
– Protocol d’acompanyament a la identitat de gènere, l’expressió de gènere i la             
intersexualitat, d’acord amb la Instrucció del 15 de desembre de 2016, del director             
general de Política Educativa, per la qual s'estableix el protocol d’acompanyament           
per a garantir el dret a la identitat de gènere, l’expressió de gènere i la intersexualitat                
(DOGV 7944, 15.02.2017). 
– Protocol de prevenció i actuació davant de l’assetjament laboral en centres            
docents dependents de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport          
(aprovat el 04.10.2017 en Comissió Sectorial de Seguretat i Salut en el Treball). 
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