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DADES DE L’ACCIÓ FORMATIVA 

Denominació  

Projecte: "CONVIURE, MEMÒRIA D’UN DESIG" 

IES PUÇOL, Premi Nacional de Foment de la Convivència 2015 

Modalitat formativa 

X Curs  Seminari  Grup de treball 

 Taller  Jornada  Conferència 

Modalitat d’impartició  

X Presencial  En línia  Mixta 

Llengua d’impartició 

 Català X Castellà  Anglés 

Duració  Edicions  

 12   1  

 

Calendari de realització  

Edició Dates Horari Lloc 

1 

22/03/2017  

29/03/2017  16:30 - 19:30 
Aula 1.1 Centre de Formació i Qualitat 
“MSG” – C/ Serpis, 29. Tarongers 

05/04/2017 

 

Destinataris: nombre / Destinataris: perfil professional 

30 
Professors no universitaris, primària, secundaria, batxillerat, formació 
professional 

 

Professors responsables de l’acció formativa 

NOM 

PILAR MILLÁN GRESA. Directora de l’IES Puçol, cofundadora de l’equip de 
convivencia. Actualment coordina i impulsa les activitats de l’equip i imparteix 
cursos de formació a alumnes i professors. 

FLOR BORJA. Professora d’anglès, membre de l’equip de convivència, 
encarregada dels alumnes cooperants. 

PILAR BOSCH. Professora de biologia, membre de l’equip de convivència, 
encarregada de la distribució del material escolar. 

INÉS COMPANY. Membre de l’equip de convivència, orientadora. 

CARMEN MONTAÑA. Professora de pedagogia terapèutica, membre de 
l’equip de convivència. 

IRENE MARTÍ. Psicóloga, imparteix els cursos de mediació a l’institut. 
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Objectius formatius i continguts  

OBJECTIUS 

1. Exposar les funcions pròpies de l’equip de convivència. 

2.  Reflexionar sobre com es poden crear formes de convivència al centre. 

3. Explicar l’estructura i la metodologia de treball de l’equip. 

4. Proporcionar eines per a la formació de grups d’alumnes mediadors, cooperants i 
observadors de la convivència. 

 

CONTINGUTS: 

 Explicació general del funcionament del centre, orígens de l’equip de convivència, 
organització de l’equipo i tasques de cada component... 

 Explicació de cada àmbit de treball: cooperants, tutors individuals, tutoria entre iguals, 
germà major... 

 Desenvolupament dels cursos de mediació. Tècniques i casos pràctics. 

 Tractament de l’assetjament i del ciberassetjament. Protocols de resposta. 

 

Competències que es desenvoluparan  

1 Competència social i cívica. 

2 Aprendre a aprendre. 

3 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor. 

 

Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat  

85% d’assistència a les sessions presencials 
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