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1.- Introducció
El Pla de convivència del CEPA Alcúdia es fonamenta en el
Decret 121/2010 de 10 de desembre de 2010 de la Conselleria
d’Educació i Cultura de la CAIB i en les orientacions dels Plans de
convivència elaborades per Inspecció Educativa.
2.- Característiques i entorn del centre
2.1.- Descripció del centre i de l’alumnat
L’edifici on es troba localitzat el CEPA Alcúdia està situat al
casc històric del poble. Disposa d’un total de 9 aules, 7 de les quals
són de caire ordinari, una específica d’informàtica, amb la dotació i
els equipaments corresponents, i un altre espai al primer pis que
està destinat a despatx de l’equip directiu i que, si escau, també pot
ser emprada com a espai de reunions del professorat
(departaments, equips docents) i del professorat amb l’alumnat del
centre.
La planta baixa de l’edifici compta amb un aula de gran
superfície, que esdevé idònia per a la celebració de les sessions de
claustre, i una dependència destinada a Secretaria, alhora
prefectura d’estudis i sala de professorat.
Cal ressenyar que la totalitat dels espais del centre està a
disposició de tota la comunitat educativa, donant sempre prioritat a
les activitats lectives que s’hi imparteixen.
L’alumnat que estudia al nostre centre procedeix
majoritàriament del municipi d’Alcúdia, Pollença, Ca’n Picafort i
altres poblacions de la zona d’influència.
La realitat socioeconòmica i cultural de l’alumnat és molt
diversa. Inclou des de persones amb dificultats per a llegir i escriure
d’un estrat social baix a estrangers d’alt poder adquisitiu que venen
a aprendre castellà, passant per persones majors de 25 anys que
preparen les proves d’accés a la UIB, estudiants majors de 19 anys
que preparen l’accés a CFGS, alumnat que ha fracassat a l’ESO i
cerquen una nova oportunitat, joves derivats des de serveis socials
o des de Tribunals de Menors que necessiten reinsertar-se en el
sistema educatiu i en la societat, treballadors del sector turístic
interessats en millorar el seu nivell d’alemany o anglès, immigrants
que estudien català i/o castellà per integrar-se en el sistema
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educatiu i/o laboral, treballadors que estudien català per millorar la
seva qualificació professional o persones grans que desitgen
convertir-se en usuaris de les TIC.
És rellevant el nombre d’alumnat procedent de Marroc,
Sudamèrica i la UE.
2.2.- Situació actual de la convivència
Al nostre centre no es detecten problemes que pertorbin de
forma important la convivència. De produir-se, es donen entre
l’alumnat més jove que es matricula per cursar ESPA i es concreten
en:
- Manca de puntualitat.
- Manca d’interès i motivació vers les explicacions del
professorat o les activitats a classe.
- Utilització inadequada del mòbil o altres aparells electrònics.
- Consum de begudes i menjar a classe.
- Petits conflictes entre l’alumnat de caire personal.
3.- Objectius
1. Aconseguir la integració efectiva de tots els membres de la
comunitat educativa.
2. Impulsar les relacions positives entre els membres de la
comunitat educativa.
3. Prioritzar les actuacions preventives davant possibles conflictes a
partir de la posada en coneixement dels drets i deures de tots els
membres de la comunitat educativa.
4. Apostar per l’estratègia de la conciliació per resoldre conflictes
interpersonals.
5. Aplicar el principi de coeducació que potencia l’eliminació de
qualsevol mena de discriminació per raó d’orientació sexual,
identitat de gènere o expressió de gènere.
6. Evitar la discriminació de qualsevol membre de la comunitat
educativa per raó de naixement, raça o per qualsevol altra
circumstància personal o social.
7. Garantir el respecte a la dignitat, integritat i intimitat de tots els
membres de la comunitat educativa.
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8. Implicar tots els sectors de la comunitat educativa en la difusió,
aplicació i seguiment del Pla de Convivència a fi d’evitar-ne
incoherències en les actuacions.
4.- La Comissió de convivència
4.1.- Composició
La comissió de convivència estarà integrada per les persones
següents:
a) La directora del centre que la presideix.
b) El cap d’estudis, que la presideix en cas d’absència de la
directora. c) L’orientadora del centre.
d) La coordinadora de convivència.
e) Un representant dels professors.
f) Un representant dels alumnes.
4.2.- Funcions
Les funcions de la comissió de convivència són:
a) Participar en l’elaboració del pla de convivència i de les
adaptacions i modificacions posteriors.
b) Fer el seguiment de l’aplicació del pla de convivència
escolar i coordinar-la.
c) Coordinar i assegurar la coherència de totes les iniciatives
destinades a millorar la convivència que es duguin a terme al
centre educatiu.
d) Col·laborar en la planificació i la implantació de la mediació
escolar i la negociació d’acords educatius.
e) Impulsar el coneixement i l’observança de les normes de
convivència.
f) Elaborar la proposta d’informe anual del pla de convivència.
g) Elevar al consell escolar del centre suggeriments i
propostes per millorar la convivència.
4.3.- Funcions de la coordinadora de convivència
a) Coordinar les accions previstes en el pla de convivència.
6
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b) Fer de nexe de relació de la comunitat escolar amb
l’Administració educativa i amb l’Institut per a la Convivència i
l’Èxit Escolar, sens perjudici de les competències de
representació legalment atribuïdes a la directora del centre.
4.4.- Funcionament
La comissió de convivència s’ha de reunir, almenys, una
vegada al trimestre per analitzar les incidències produïdes, les
actuacions duites a terme i els resultats aconseguits en relació amb
l’aplicació del pla de convivència, com també per elaborar i elevar a
la consideració del consell escolar del centre noves propostes per
millorar la convivència.
5.- Estratègies de prevenció dels conflictes
a) L’organització, a l’inici de curs, d’un pla d’acollida per a
l’alumnat recollit al punt 6 del PAD.
Amb caràcter general, els objectius que defineixen els eixos
bàsics d'actuació amb l'alumnat nouvingut són:
• Actuar globalment com a centre davant l’arribada
d’alumnat nouvingut.
• Aconseguir que l’alumnat nouvingut entengui el
funcionament del nostre centre, l’assumeixi i s’hi integri el més
fàcilment possible.
• Fomentar un nou model de convivència al nostre centre,
basat en la interculturaritat.
• Organitzar i planificar les activitats que es duran a terme
per tal d’integrar aquest alumnat, qui les realitzarà, com i de
quina manera s’avaluaran.
• Prioritzar el coneixement de la nostra llengua i cultura per
tal de facilitar la integració de l’alumnat nouvingut al seu
entorn.
• Facilitar la tasca docent davant el repte que suposa
atendre alumnes d’orígens tan diversos, procedents de
sistemes educatius de vegades molt diferents i amb distints
nivells d’escolarització.
7
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Les activitats d'acollida del centre que es desenvoluparan són:
• En el moment de la matrícula es comunicarà a l’alumnat
la organització del centre, les seves característiques , horaris
generals, espais, activitats, llengua,...
• El/la cap d'Estudis comunicarà al tutor/a o tutora, davant
l’arribada d'un nou alumne i, si cal, les orientacions bàsiques
del pla, i aquest/a informarà la resta de professors implicats a
fi i efecte de preveure amb antelació les activitats que s’han
de fer en arribar a classe per tal de facilitar la integració del
nou alumne.
• A l’alumne se li lliurarà l’horari on consten les hores en
què rebrà, si cal, suport individualitzat i les hores en què
seguirà el programa específic de tractament lingüístic i les que
romandrà amb el seu grup de procedència.
• Planificació de l’ensenyament de la llengua dins el
programa de disseny específic. Serà diferent segons l’origen
de l’alumnat i el seu grau d’escolarització. Inicialment es
podran combinar dos tipus d’aprenentatge: oral i
lectoescriptura, que es realitzarà en petits grups, el més
homogenis possible. El professorat ha de facilitar
l’aprenentatge de la llengua als alumnes nouvinguts dirigint-se
a ells a ser possible en la llengua vehicular del centre,
utilitzant estructures i lèxic molt senzills, parlant lentament
amb l’ajut del gest, repetint la informació bàsica dels nostres
missatges per assegurar una comunicació més eficaç i
demostrant comprensió i reforçament positiu vers el mínim
intent de comunicar-se. El paper del professorat en l’aspecte
lingüístic és el de model, dinamitzador, interlocutor i corrector
subtil.
Les activitats d'acollida que es duran a terme dins l'aula són
les següents:
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Preparació
• Sempre que sigui possible, el tutor o tutora s’anticiparà a
l’arribada de l’alumne nouvingut, realitzant activitats
motivadores que fomentin l’interès per aspectes del seu país,
de la seva llengua i de la seva cultura.
• Organització i funcionament de la classe de tal manera
que es faciliti la integració i adaptació de l’alumnat nouvingut.
• En alguns casos, designació d’un alumne-tutor com a
referent de l’alumne nouvingut. La seva tasca consistirà a
acompanyar l’alumne nouvingut.
• Seguiment sistematitzat per part del tutor o tutora del procés
d’adaptació de l’alumnat nouvingut, que es coordinarà amb la resta
de professorat que intervé en la seva atenció. Es garantirà el
traspàs d’informació mitjançant reunions periòdiques conjuntes de
l’equip docent.

b) L’acció tutorial per donar a conèixer:
o El funcionament general del centre.
o Els drets i deures de l’alumnat recollits al Capítol II del
Decret 121/2010 de 10 de desembre de 2010 de la
Conselleria d’Educació i Cultura de la CAIB .
o L’horari i funcionament de l’atenció tutorial.
o Els mitjans de transmissió d’informació: taulers
d’anuncis, pàgina web, whatsapp del centre…
o L’elecció de delegats/delegades i les funcions
assignades.
 La composició i les funcions del Consell Escolar.
 El Programa d’Orientació Professional, Acadèmica i
Personal (POAP).
c) Actuacions del professorat
- Informar a l’alumnat dels objectius, continguts, criteris i instruments
d’avaluació i criteris de qualificació de cadascun dels mòduls que
imparteixi.
9
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- Aplicar el diàleg com a eina per la resolució de conflictes.
- Afavorir la cooperació entre l’alumnat a través de metodologies
participatives.
6.- L’estratègia de la conciliació per a la resolució de conflictes
interpersonals
6.1.- Estratègies de conciliació i/o negociació
6.1.1. Definició
L’estratègia de la conciliació es caracteritza per la recerca
d’una solució consensuada, en la qual, les parts reconeixen els
seus interessos i són capaces de renunciar-ne a una part amb
l’objectiu d’aconseguir un acord final que sigui satisfactori per
tothom. Per tant, es tracta de què les parts mostrin la voluntat de
cedir en els seus plantejaments amb la intenció d’arribar a una
solució de compromís.
6.1.2.- Preparació del procés conciliador
a) Recollir informació
La recopilació d’informació s’ha de centrar en resumir la
història del conflicte, comprovar els fets, aportar i verificar dades i
considerar la disposició dels afectats a arribar a un acord.
b) Definir els objectius de la conciliació
Definir els objectius que es pretenen aconseguir
constitueix un element incentivador per a les parts que hi intervenen
i proporciona satisfacció quan s’aconsegueixen. Contràriament, la
negociació a partir d’objectius difusos crea desànim i incertesa.
c) Crear un clima positiu
En la resolució de conflictes, tenint en compte el caràcter
subjectiu que presenta i la implicació emocional de les persones
que intervenen en el procés, la generació d’un clima positiu és tan
important com la presa de decisions.
En la construcció d’un clima positiu, cal valorar:
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Els aspectes físics i materials com la col.locació dels
interlocutors (com més gran sigui la distància física entre els
interlocutors, més gran serà la possibilitat que es percebin
mútuament com menys amigables) o la disponibilitat temporal per
assegurar la tranquil.litat i la sensació de comoditat al llarg del
procès.
L’existència de relacions interpersonals positives,
anteriors al conflicte, que disminueixin l’hostilitat i facilitin les
concessions.
6.1.3. Negociació d’acords educatius
La negociació d’acords educatius és una estratègia de
prevenció i correcció de conflictes que es duu a terme mitjançant un
acord formal i escrit entre el centre, l’alumne i els pares o tutors
legals, en el cas d’alumnes menors d’edat, pel qual tots adopten
lliurement uns compromisos d’actuació i accepten les
conseqüències que es derivin del seu desenvolupament.
Els acords, que poden ser d’adopció d’una determinada
conducta o restitució de danys materials, tenen com a principal
objectiu canviar els comportaments de l’alumne que pertorben la
convivència al centre i, en especial, els que, pel fet de reiterar-se,
dificulten el procés educatiu de l’alumne o el dels seus companys.
6.1.3.1. Aspectes bàsics de la negociació dels acords
educatius
o La negociació dels acords educatius es du a terme per
iniciativa de la direcció del centre o de la comissió de
convivència i està adreçada als alumnes.
o Els acords educatius tenen caràcter voluntari. Els
alumnes i els pares o tutors legals, en cas que l’alumne
sigui menor d’edat, poden exercir l’opció d’acceptar o no
la proposta del centre d’iniciar el procés de negociació.
De tot això, s’ha de deixar constància escrita al centre.
o La negociació de l’acord educatiu s’ha d’iniciar
formalment amb la presència de l’alumne i del pare, la
mare o d’algun tutor legal si l’alumne és menor d’edat, i
11
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o

o

o

o

o

d’un professor, designat pel/ per la director/a del centre,
que ha de coordinar el procés.
En cas que s’accepti la proposta d’inici d’un procés de
negociació durant la tramitació d’un procediment
disciplinari, cal atenir-se al que disposa l’article 36.4 del
Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual
s’estableixen els drets i els deures dels alumnes i les
normes de convivència als centres docents públics no
universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes
Balears.: Suspendre provisionalment el procediment
disciplinari, s’interrompen els terminis de prescripció
prevists per a cada un dels procediments d’aplicació de
mesures correctores i es pot revisar l’adopció de les
mesures provisionals recollides a l’article 61 de
l’esmentat Decret 121/2010.
El document en què constin els acords educatius ha
d’incloure, almenys: la conducta o la restitució dels
danys materials que s’espera de cada una de les
persones implicades i el període de temps aplicable i les
conseqüències que es deriven del compliment o no dels
acords pactats.
S’ha de fer un seguiment de l’acord educatiu per tal de
supervisar el compliment dels compromisos adoptats i,
en especial, per donar per conclòs el procés d’acord o
per analitzar determinades situacions que ho
requereixin. Aquest seguiment s’ha de fer en una reunió
en què ha de participar l’alumne i, si fos menor d’edat,
els seus pares o tutors legals i el professor coordinador
de l’acord educatiu.
En cas d’haver-se iniciat un procediment disciplinari, i
una vegada aplicats els acords establerts, la direcció del
centre pot sobreseure aquest procediment si el
professor coordinador del procés determina que s’ha
complert el que s’estipula en l’acord educatiu.
En cas que el professor coordinador de l’acord educatiu
determini que s’ha incomplert el que s’estipula a l’acord,
la direcció ha d'ac’uar en conseqüència segons si es
12
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tracta d’una conducta contrària a les normes de
convivència, aplicant en aquest cas les mesures que
estimi oportunes, o d’una conducta greument perjudicial
per a la convivència del centre, donant continuïtat al
procediment disciplinari obert i reprenent el còmput de
terminis i la possibilitat d’adoptar les mesures
provisionals previstes a l’article 61 del decret 121/2010,
anteriorment esmentat.

6.2.- Estratègies de mediació
6.2.1. La figura del mediador/a
El mediador/a juga un paper fonamental en la resolució de
conflictes a través de l’estratègia de la conciliació. El mediador/a és
una tercera part independent que es concentra en la resolució de la
disputa o de les diferències. La seva tasca és fer que cada part
escolti el punt de vista contrari, intenti comprendrer-lo, consideri els
avantatges de la seva postura i els de la contrària, i que les dues
cerquin la col.laboració i el benefici mutus. El seu valor és fer tot allò
possible per portar a les parts a un acord.
6.2.2. Aspectes que el mediador/a ha d’evitar en la resolució de
conflictes
En primer lloc, convé tenir presents alguns obstacles que
poden sorgir al llarg del procés conciliador entre els implicats que
sovint es converteixen en barreres que dificulten una solució
consensuada. Es tracta d’expressions verbals, actituds, maneres
d’actuar, etc. que el mediador/a haurà de tallar ja que poden causar
efectes negatius en l’altra part fins el punt de fer fracassar aquest
procés.
Els obstacles es poden classificar en diversos grups:
a) Subestimar la capacitat de l’altre.
b) Mantenir impressions subjectives de l’altre.
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c) Discutir a partir de posicions inamovibles.
d) Discutir sobre situacions passades i oblidar que els conflictes
només es poden resoldre mirant cap el present.
e) Mostrar una tendència a culpar l’altra part del conflicte. D’aquesta
manera, sols s’aconsegueix que l’altra part es posi a la defensiva,
no escolti i passi al contraatac.
f) Avançar-se a l’altre sense deixar que expressi els seus objectius,
les seves necessitats, etc.
g) Allunyar-se del problema quan s’és una part implicada en la
resolució del conflicte.
h) Negar-se a continuar negociant mentre l’altra part no reconegui el
seu error.
6.3.- Les actuacions per a la resolució del conflicte
a) La definició del conflicte
En la definició del conflicte han de participar les diverses parts
implicades per tal que expressin la seva versió dels fets. Es tracta
que comparteixin la quantitat més gran possible d’informació, amb
la intenció d’arribar a punts en comú en l’anàlisi i la definició del
problema, i també en els objectius que n’han d’orientar la solució.
El mediador/a procurarà enfocar l’energia cap els punts de
coincidència, tenir cura que la comunicació sigui bona, controlar les
interrupcions i el nivell de tensió del conflicte, vetllar perquè els
participants es comportin correctament i es respectin.
b) La generació d’alternatives de solució
Cal que les parts inicïin un procés d’exploració de les
possibles solucions que siguin mútuament acceptables.És important
explorar distintes alternatives per evitar un obstacle característic
d’aquesta fase: oferir una alternativa única i menysprear les altres.
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El mediador/a ha d’actuar com a dinamitzador aportant
suggeriments, enumerant alternatives, indicant possibles vies o
punts d’acord…
c) L’avaluació de les alternatives proposades.
Cal decidir la solució que sembli més adequada, respectant el
criteri del benefici mutu.
d) L’aplicació de la solució adoptada
Caldrà fixar els passos necessaris per posar-la en marxa.
e) L’avaluació dels resultats
Es comprovarà que la solució adoptada funciona realment,
però els beneficis de l’ús d’estratègies conciliadores de resolució de
conflictes no s’han d’avaluar d’acord amb la seva capacitat
“solucionadora” dels conflictes immediats, sinó d’acord amb la
capacitat que tenen de contribuir a la consolidació d’un determinat
clima de centre.
f) Seguiment de l’aplicació de les mesures proposades
La persona responsable de dur a terme el seguiment de les
mesures proposades serà el/la coordinador/a de convivència. Les
dades relatives al seguiment de l’evolució de l’alumne es
consignaran per tal que en quedi constància, a un document creat
específicament a tal efecte.
Data de seguiment

Mesures adoptades

Valoració
resultats

dels

7.- Actuacions respecte a l’alumnat que presenta conductes
contràries a les normes de convivència
7.1.- Conductes contràries a les normes de convivència
15
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a) Les faltes injustificades de puntualitat.
b) Els actes de desobediència, incorrecció o desconsideració vers el
professorat quan aquests no impliquin menyspreu, insult o
indisciplina deliberada.
c) Les actituds, les paraules o els gestos desconsiderats contra
companys o contra altres membres de la comunitat educativa.
d) El deteriorament de les condicions higièniques del centre.
e) L’ús indegut d’aparells electrònics.
f) Distorsionar la dinàmica de les classes impedint o dificultant als
companys l’exercici del dret o el compliment del deure d’estudi.
g) Causar danys lleus a les instal.lacions del centre o al seu
material, així com al dels membres de la comunitat educativa.
7.2.- Mesures correctores de les conductes contràries a les
normes de convivència
• Amonestació verbal del professor/a, del tutor/a o del cap d'estudis.
• Amonestació per escrit del professor/a, del tutor/a, del cap
d'estudis quan la verbal no hagi estat suficient.
• Restituir els danys materials causats a qualsevol membre de la
comunitat educativa o a les infraestructures, d’obra o
econòmicament.
• Suspensió per la directora del dret d'assistència a determinades
classes o al centre.
8.- Actuacions respecte a l’alumnat que presenta conductes
greument contràries a les normes de convivència
8.1.Conductes greument contràries a les normes de
convivència
a) L'agressió física, amenaces o coaccions a qualsevol membre de
la comunitat educativa.
b) L’assetjament escolar i l’assetjament sexista.
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c) Les injúries, calumnies i ofenses a qualsevol membre de la
comunitat educativa, siguin verbals, escrites o expressades per
mitjans informàtics o audiovisuals.
d) Els danys greus causats a locals, materials o documents del
centre o a béns de qualsevol membre de la comunitat educativa,
així com a la sostracció d’aquests.
e) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la
falsificació, modificació o sostracció de documents acadèmics, tant
en suport escrit com digital.
f) Les actuacions perjudicials per a la salut i integritat personal dels
membres de la comunitat educativa (consum de tabac, alcohol i
drogues) o la incitació a consumir-ne.
g) Qualsevol conducta que suposi anar en contra de la llibertat
d’expressió, de participació, de reunió i del dret a l’honor, a la
intimitat i a la pròpia imatge dels membres de la comunitat
educativa.
h) Qualsevol acte injustificat que pertorbi greument o impedeixi el
normal funcionament de les activitats del centre.
i) La reiteració durant el mateix curs de conductes contràries a les
normes de convivència.
j) L’incompliment de les sancions.
8.2.- Mesures correctores de les conductes contràries a les
normes de convivència
La directora del centre és l’òrgan competent per imposar les
mesures de correcció de les conductes contràries a les normes de
convivència
Sempre que sigui possible, s’ha d’emprar la negociació
d’acords com a mesures educatives de correcció.
Quan no sigui possible, o com a mesura complementària, es
poden adoptar les següents mesures de correcció:
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- Reparació del dany causat a les instal·lacions, al material del
centre o a pertinences d'altres membres de la comunitat educativa,
d’obra o econòmicament.
- Suspensió del dret d'assistència a algunes o a totes les classes
durant un període comprès entre quatre i vint-i-dos dies lectius.
Durant el temps que duri la suspensió, l'alumne/a haurà de realitzar
els deures o treballs que se determinin per evitar la interrupció del
seu procés formatiu.
8.2.1.- Aplicació de mesures de correcció de conductes
greument perjudicials per a la convivència al centre
L’aplicació de mesures de correcció de conductes greument
perjudicials per a la convivència al centre poden tenir dues vies:
a) La resolució per conformitat, sota la forma d’acord educatiu.
b) La resolució mitjançant la incoació d’expedient disciplinari decidit
per la directora.
La incoació de l’expedient es farà en tres fases:
Primera fase
1.- La directora ha d’anomenar l’instructor/a de l'expedient que serà
un/a professor/a del centre, quedarà exclòs el professorat que
integri l'equip directiu, el professorat membre del Consell Escolar, el
professorat afectat en el cas, així com els professors que
imparteixin docència a l’alumne/a objecte d’expedient. Es
comunicarà als pares de l'alumne/a si és menor d'edat.
2.- L’alumne/a i, si és el cas, els seus pares o representants legals
(si l’alumne/a és menor d’edat) podran recusar l'instructor/a davant
la Direcció, en el termini de dos dies lectius, quan de la seva
conducta o manifestacions es pugui inferir falta d'objectivitat en la
instrucció de l'expedient.
3.- Excepcionalment, a l'inici del procediment o en qualsevol
moment de la instrucció, la Direcció, per decisió pròpia o a proposta
de l'instructor/a, podrà adoptar les mesures provisionals que
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consideri oportunes. Les mesures provisionals podran consistir en la
suspensió del dret d'assistència al centre o a determinades classes
o activitats per un període que no serà superior a cinc dies. Les
mesures adoptades es comunicaran a la Comissió de convivència.
Segona fase
1.- La instrucció de l'expedient s'haurà de resoldre en un termini
màxim de deu dies lectius, des de la notificació d’inici de l’expedient.
2.- Instruït l'expedient es donarà audiència a l'alumne/a, i si es
menor d'edat, també als seus pares o representants legals i se'ls
comunicarà els fets o conductes que se li imputen i les mesures de
correcció que es proposen. En el termini de dos dies es podran
presentar les al.legacions oportunes.
Tercera fase
La directora, una vegada rebuda la proposta, ha de resoldre i
imposar la mesura correctora que correspongui, i notificar a
l’alumne, i, si és menor d’edat, també als seus pares o
representants legals, la resolució del procediment en un termini
màxim de 30 dies lectius.
Contra la resolució de la Directora, s’aplicaran els apartats 3 i
4 de l’article 65, capítol III del Decret 121/2010 de 10 de desembre
de 2010 de la Conselleria d’Educació i Cultura de la CAIB.
8.2.2.Responsabilitat penal derivada de les conductes
greument perjudicials per a la convivència al centre
La directora del centre ha de comunicar al Ministeri Fiscal i a
la Conselleria d’Educació i Cultura les conductes que puguin ser
constitutives de delicte o falta segons la legislació penal, sense que
això suposi paralitzar les mesures correctores.
En el cas que l’alumne/a sigui menor d’edat i de la instrucció
del procediment disciplinari es dedueixi que es troba en una situació
de risc d’exclusió social, la directora ha de posar aquesta
circumstància en coneixement dels serveis socials municipals i, si
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escau, del Servei de Protecció de Menors del Consell Insular de
Mallorca.
9.- Normes de conviència pel professorat
a) En relació amb el centre
El professorat complirà les següents normes en relació amb el
centre:
- Respectar a tots els membres de la comunitat educativa.
- Acatar les decisions del Consell Escolar, Claustre, CCP, Equip
Directiu i autoritats educatives.
- Cooperar en el manteniment i bon ús del material i instal·lacions
del Centre, informant a l’equip directiu dels desperfectes i avaries
que observi.
- Col·laborar amb l’estalvi energètic (control dels llums elèctrics,
bomba de calor, ordinadors...)
- Mantenir l'ordre i la disciplina dins tot el recinte escolar i en les
sortides extraescolars.
- Ser puntual per entrar i sortir de classe, i en l’assistència a totes
les reunions que es convoquin.
- Estar disponible a l’hora d’atenció a l’alumnat.
b) En relació amb l’alumnat
- Respectar l’alumnat.
- No discriminar cap alumne/a i impedir qualsevol discriminació
entre ells.
- En començar el curs, informar a l’alumnat dels objectius,
continguts, criteris i instruments d’avaluació i criteris de qualificació
de cadascun dels mòduls que imparteixi.
- Escoltar els alumnes, contestar les seves preguntes, atendre les
seves reclamacions i suggeriments
i ajudar-los en el seu
aprenentatge.
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- Avaluar l’alumnat de forma justa i amb objectivitat, sempre
respectant el que figuri a la programació didàctica del departament.
- Mostrar els exàmens, proves i treballs corregits a l’alumnat i dir-los
la nota.
10. Actuacions davant l’assetjament escolar
10.1.- Descripció general del fenomen de l’assetjament escolar
L'assetjament és un comportament repetitiu i prolongat de
fustigació i intimidació -insult verbal i/o agressió- i que també
s'aplica a casos deliberats d'aïllament i exclusió social.
Els trets que el caracteritzen són:
- Agressions que es produeixen sobre una mateixa persona
(víctima indefensa) de forma reiterada i durant un temps prolongat.
- Un agressor/a que estableix una relació de domini-submissió
sobre la víctima, de forma que s’hi produeix una clara desigualtat de
poder entre l'agressor i la víctima.
- Una conducta agressiva intencional: l'agressor/a actua amb
desig i intenció de dominar, d'exercir control o de fer mal sobre una
altra persona.
- Una acció que pot romandre secreta, oculta, no coneguda
per als responsables educatius, sobretot perquè els observadors o
espectadors no comuniquen els fets per por, per covardia o per no
ser acusats d’espieta.
Als centres d’adults, ateses les seves característiques i la
tipologia de l'alumnat (edat, interessos, experiències vitals, etc.),
potser només es doni de manera excepcional una situació
d'assetjament escolar. Però, així i tot, el centre ha d'estar preparat
per a enfrontar de manera immediata i amb totes les garanties
qualsevol hipotètica situació de fustigació, intimidació o exclusió
personal o social, tot tenint en compte que amb l’aplicació de
determinades mesures de prevenció seria possible evitar situacions
d’assetjament.
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10.2.- Actuacions
assetjament escolar

davant

de

situacions

de

possible

- Qualsevol membre de la comunitat educativa que tingui
coneixement evident d'una situació d'intimidació o assetjament
sobre algun alumne/a, o consideri l'existència d'indicis raonables, ho
posarà immediatament en coneixement d'algun professor/a, del
tutor/a de l'alumne/a o d'algun membre de l'equip directiu.
- L'equip directiu i el tutor/a de l'alumne/a efectuaran una primera
valoració, amb caràcter urgent, sobre l'existència o no d'un cas
d'intimidació i assetjament cap a un alumne/a, així com l'inici de les
actuacions que corresponguin. En tot cas, es confirma o no, la
situació serà comunicada a la família de l'alumne/a, si aquest és
menor d'edat.
- El centre adoptarà mesures de caràcter urgent per a evitar la
continuïtat de l'assetjament escolar que inclouran un suport directe
a l'alumne/a afectat. Si cal, es posarà en coneixement i es
denunciarà la situació a les instàncies corresponents (socials,
sanitàries i/o judicials) externes al centre.
- L’assetjament escolar es considerarà una conducta greument
perjudicial per a la convivència al centre i, en conseqüència, serà
causa d’incoació d’un expedient disciplinari.
- Totes les actuacions realitzades quedaran recollides en un informe
escrit que quedarà dipositat a l’arxiu d’incidències del cap d'estudis
que es donarà a conèixer a:
- Les famílies dels alumnes implicats, víctima i agressor, si
aquests són menors d’edat.
- La comissió de convivència del centre.
- L’equip de professors/es del centre.
- La Inspecció educativa.
10.3.- Pla d'actuació i seguiment
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El cap d'estudis i la directora coordinaran el desenvolupament
del pla i elaboraran els informes i documents pertinents. Les
actuacions a realitzar contemplaran tant la víctima com el/els
possibles agressors i els companys i companyes més directes dels
afectats.
-li suport i protecció expressa o indirecta
(increment de la vigilància en els llocs on es produeix); dissuadir els
altres de participar en accions d'assetjament.
Es procurarà sempre actuar amb discreció per a evitar
l’exposició a situacions de risc i aquestes actuacions es derivaran, si
així es valora, cap a serveis d’atenció externa.
-los a assumir les responsabilitats
que els corresponga i a acceptar les conseqüències negatives que
se’n deriven de la conducta amb l’obertura de l’expedient
disciplinari.
La comissió de convivència decidirà sobre la conveniència de
derivar a serveis externs el/els agressors en cas de conducta
antisocial manifesta.
les
actuacions aniran encaminades a la sensibilització i l’anàlisi de les
conseqüències que aquests comportaments tenen per a tothom. Es
realitzaran mitjançant atenció tutorial i es farà un especial esment
en la necessitat de denunciar les conductes d'assetjament i
intimidació.
11.- Protocol en relació a la detecció, comunicació i actuacions
per a l’alumnat transsexual i transgènere
11.1.- Objectius
a) Prevenir, detectar i erradicar actituds i pràctiques que suposin
prejudici o que siguin discriminatòries per l’alumnat transsexual i
transgènere.
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b) Convertir el nostre centre en un espai de respecte lliure de tota
pressió, agressió o discriminació per motius d’identitat de gènere i/o
d’orientació sexual.
11.2.- Procés de comunicació
centre

i mesures que cal adoptar al

a) Comunicació per part del pare, la mare o els tutors legals
Quan un pare, una mare, un alumne o alumna o, si n’és el
cas, les persones que n’exerceixen la tutoria legal comuniquin al
centre una identitat de gènere que no coincideixi amb el sexe
d’assignació de l’alumna o l’alumne escolaritzat o en procés
d’escolarització, la direcció del centre educatiu ha de comunicar a la
família l’existència d’aquest protocol i la seva activació.
El centre ha d’informar la família sobre els recursos existents
en el cas que els desconegui (annex 6) i ha de coordinar-se amb els
professionals que hi intervenguin, amb l’autorització de la família a
través de la clàusula de protecció de dades (annex 7).
També se’ls ha d’informar que per efectuar un canvi de nom a
afectes oficials s’han de dirigir al Registre Civil, d’acord amb la Llei
3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació registral de la
menció relativa al sexe de les persones.
b) Comunicació per part de l’alumne/a major d’edat
En el cas que l’alumne o alumna sigui major d’edat, aquesta
intervenció s’ha de fer directament amb la seva interlocució.
11.3.- Detecció, comunicació i actuacions per part del centre
Quan el tutor o tutora d’un grup o qualsevol membre de l’equip
docent detecti que un alumne o alumna menor d’edat del centre
manifesta una identitat de gènere que no coincideix amb el seu
sexe biològic o d’assignació ho ha de comunicar a la família a
través d’una entrevista o entrevistes, a la qual pot assistir també
l’orientador o orientadora del centre i el director o directora, o la
persona de l’equip directiu en qui delegui.
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Els objectius d’aquesta entrevista o entrevistes han de ser:
a) Informar la família sobre els indicadors observats i contrastar
aquesta informació amb la que aporta la família (annex 1).
b) Donar a conèixer l’existència d’aquest Protocol i informar de les
actuacions que es duran a terme des del centre.
c) Informar dels recursos existents en els diferents àmbits (annex 6).
A més a més, en el cas que la família ho sol·liciti, s’ha de facilitar
una còpia de les observacions fetes en el centre (annex 1)
d) Acordar les mesures que s’hagin d’aplicar, d’acord amb l’annex 2,
valorant possibles coordinacions amb recursos externs.
En el cas que l’alumne o alumna sigui major d’edat, aquesta
intervenció s’ha de fer directament amb la seva interlocució i ha de
tenir com a objectiu l’assessorament i la informació sobre els
recursos existents i la planificació d’actuacions que, de manera
consensuada, es duguin a terme en l’àmbit del centre.
La direcció del centre, una vegada duit a terme el procediment
descrit en l’apartat anterior, n’ha d’informar l’inspector de referència.
11.4.- Mesures organitzatives i educatives que cal adoptar al
centre
a) Nom sentit
S’ha d’indicar a la comunitat educativa del centre que es
dirigeixi a l’alumne o alumna pel nom amb el qual es vol identificar.
S’ha de respectar el seu dret a emprar aquest nom en totes les
activitats docents i extraescolars que es duguin a terme al centre,
incloent-hi els exàmens o proves d’avaluació.
S’ha d’adequar la documentació administrativa del centre
docent (llistes, butlletí informatiu de qualificacions, carnet
d’estudiant, etc.) a fi de tenir en consideració el nom i el gènere amb
el qual se sent identificat l’alumne o l’alumna; sense perjudici que en
els documents oficials d’avaluació de l’alumne o l’alumna, i fins que
legalment procedeixi, es mantenguin les dades d’identitat registrals
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a efectes oficials. Amb aquesta finalitat s’han de seguir les passes
següents:
a) El pare, la mare o tutors legals de l’alumne o alumna (si és
menor d’edat) han de formular la petició de canvi de nom d’acord
amb el model que consta com a annex 3 o annex 4 —segons
escaigui— a la direcció del centre.
En el model de sol·licitud s’hi fa constar expressament el
compromís de les persones signants de notificar al centre el canvi
de nom de l’alumne o alumna quan aquest sigui efectiu en el DNI.
La sol·licitud s’ha de presentar signada conjuntament pel pare
i la mare o tutors legals (si ambdós tenen la pàtria potestat de
l’alumne o alumna). En el cas que en la sol·licitud consti una sola
signatura (la del pare o la de la mare o tutor legal), la persona
signant ha d’emplenar un document de declaració de responsabilitat
en què exposi per escrit els motius pels quals tramita unilateralment
la petició. En aquest cas, hi ha d’adjuntar la documentació
acreditativa de les raons al·legades (annex 4).
b) La direcció del centre ha de comprovar la documentació rebuda i
n’ha de trametre un còpia a l’òrgan responsable de l’aplicació per a
la Gestió Educativa de les Illes Balears (GestIB) —annex 5—
perquè es facin els canvis oportuns a fi i efecte de possibilitar que el
nom volgut consti en els llistats i en la documentació interna del
centre, sense perjudici que el nom oficial (mentre sigui diferent del
volgut) consti als documents oficials que tenguin efectes en altres
instàncies externes al centre docent, especialment els que es
consideren documents oficials d’avaluació (annex 9).
c) Una vegada tramesos els canvis al GestIB, la direcció ho ha de
posar en coneixement del Departament d’Inspecció Educativa.
d) L’òrgan responsable del GestIB ha d’informar la direcció del
centre tan aviat com el canvi de nom s’hagi fet efectiu a la base de
dades.
e) En el moment que el nom volgut passàs a ser oficial a tots els
efectes i es reflectís al DNI de l’alumne o alumna, la direcció del
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centre ho ha de comunicar a l’òrgan responsable del GestIB (o
organisme responsable en els centres privats) i al Departament
d’Inspecció Educativa.
b) Imatge i vestimenta
S’ha de respectar la imatge física de l alumnat trans i la lliure
elecció de la seva indumentària. S’ha de garantir, en qualsevol cas,
la llibertat en l’ús de la vestimenta amb la qual l’alumne o alumna,
per raó del seu gènere, s’identifica.
c) Instal·lacions
S’ha de garantir que els alumnes trans tenguin accés als
banys i vestidors que els correspongui d’acord amb la seva identitat
de gènere.
d) Actuacions de sensibilització i formació dirigides a la
comunitat educativa
a) Actuacions d’informació i sensibilització sobre diversitat
afectiva sexual i de gènere dirigides a l’alumnat, amb especial
atenció al reconeixement i la normalització de la realitat trans;
incloent-hi activitats d’autoconeixement, coneixement mutu,
empatia, estima i comunicació per afavorir la cohesió del grup.
b) Si es considera, realitzar actuacions formatives dirigides a
l’equip directiu, a l’orientadora, als equips docents i a la persona
coordinadora de la comissió de convivència relacionades amb la
diversitat sexual, fent especial èmfasi en el coneixement de la
realitat trans. Aquestes formacions cal que s’articulin a través del
centre de professorat.
Per al desenvolupament d’aquestes actuacions el centre pot
comptar amb l’assessorament dels centres de professorat (CEP), de
l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, del Servei d’Atenció a
la Diversitat, del Departament d’Inspecció Educativa i d’altres
institucions (Ben Amics, associació LGTBI de les Illes Balears, i
altres entitats col·laboradores).
En el cas que l’assessorament el facin entitats externes a la
Conselleria d’Educació i Universitat i impliqui una despesa per el
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nostre centre, cal tenir en compte la normativa sobre gestió
econòmica.
Així mateix, es recomana al professorat la lectura de l’annex 8
d’aquest protocol.
11.5.- Mesures de detecció i intervenció davant possibles
casos de discriminació, assetjament escolar o violència de
gènere per identitat de gènere
En cas de detecció de conductes de discriminació, exclusió,
agressió, fustigació o de possible assetjament escolar o violència de
gènere, el centre activarà el protocol d’assetjament escolar
corresponent.
12. Pla anual d’actuació de la Comisió de Convivència
Tots i cadascun dels continguts que consten en aquest Pla de
Convivència fan referència a les intervencions que, d’acord amb la
normativa legal vigent, regiran les pautes d’actuació del CEPA
Alcúdia.
Atès que la fonamentació de les línies directrius d’aquest
document s’enfocaran vers una actuació des de la prevenció, amb
la finalitat que, a partir de la informació i el coneixement, els
alumnes del centre poden arribar a assolir els eixos bàsics per a
una convivència ben entesa, pacífica i de qualitat humana.
Al document de PGA (Programació General Anual) de cada
curs escolar, es fixaran les bases del Pla anual d’actuació de la
Comissió de Convivència, que se centrarà en la planificació
d’activitats diverses sobre temàtiques vinculades a la millora de la
convivència en el centre.
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ANNEXOS
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INFORMACIÓ CONFIDENCIAL
ANNEX 1

DESCRIPCIÓ DELS SIGNES OBSERVATS EN RELACIÓ
AMB EL DESENVOLUPAMENT PERSONAL, SOCIAL I LA
IDENTITAT DE GÈNERE
(Els professionals que per raó del càrrec hagin de conèixer el
contingut d’aquest informe n’han de garantir la confidencialitat.
Les unitats administratives en les quals es dipositi l’expedient
són responsables de la seva guarda i custòdia.)
Data de l’informe:

CURS ESCOLAR:
1. DADES DE L’ALUMNE/A
Alumne/a:

Data de naixement:

Centre:

Nivell escolar:

Tutor/a:
2. SIGNES OBSERVATS
ent
o expressa i el que té assignat.
oposat a l’assignat o fins i tot demana que se l’anomeni per un nom
que l’identifiqui amb el sexe sentit.
panys, poca participació en
les activitats de l’aula i aïllament social.
referents a pertànyer a l’altre sexe, per exemple, en el joc simbòlic.
activitats habitualment
emprats o practicats pel sexe oposat.
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que li és pròpia i atribuïda i desig de posseir caràcters sexuals, tant
primaris com secundaris, corresponents al sexe que sent o fa seu.
-se o utilitzar vestits
femenins.
típicament masculins i a evitar jocs que impliquen o generen
reaccions brusques.
negativa o resistència a vestir robes típicament femenines.
típicament femenins i tendència a participar en activitats i jocs
socialment atribuïdes a nins.
l’infant irritabilitat, alteració de l’estat d’ànim, aïllament, una negativa
a voler anar a l’escola, deteriorament social i afecta altres àrees
importants de la vida quotidiana.
té assignat és consistent i preval al llarg del temps, encara que és
possible que, en alguns casos, aquesta tendència no se sostengui
al llarg del temps, sense que s’arribi a confirmar definitivament un
cas de disfòria de gènere, i el o la menor pugui tornar a adoptar el
rol del sexe assignat. En joves i adolescents:
caràcters sexuals primaris o secundaris, desenvolupats o prevists
en aquesta etapa evolutiva.
primaris o secundaris, a causa d’una marcada incongruència amb el
sexe que sent o expressa, així com un desig d’impedir el
desenvolupament dels caràcters sexuals secundaris propis de la
seva edat cronològica, si aquests encara no s’han desenvolupat.
secundaris, corresponents al sexe que sent com a propi, encara que
aquesta tendència no sigui objectiva en tots els casos.
com a tal.
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sexe diferent a l’assignat al moment de néixer.
incongruència entre el sexe que sent o expressa i el que
té assignat ha estat consistent, prevalent i sostinguda al llarg del
temps, durant un mínim de sis mesos.
Observacions:
3. ACTUACIONS
els
tutors legals per:
a) Informar-la de les observacions fetes i donar-los a conèixer el
Protocol.
b) Informar-la dels recursos existents, recollits a l’annex 6.
c) Acordar les mesures que es duran a terme (annex 2).

optar les mesures de
sensibilització, assessorament i formació dirigides a la comunitat
educativa que es vulguin dur a terme. Per això, s’han de:
a) Tenir en compte les aportacions dels equips docents, dels òrgans
de coordinació docent i, sobretot, de la comissió de convivencia.
b) Acordar aquestes mesures al claustre.
4. LLOC, DATA I SIGNATURA
_______________, ____ de _____________ de 201___

Nom i llinatges del tutor/a del centre:
l’orientador/a:

[rúbrica]

Nom i llinatges de

[rúbrica]
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ANNEX 2
ACORDS PRESOS AMB LA FAMÍLIA

administrativa del centre docent, sense perjudici que als
documents oficials d’avaluació de l’alumne o l’alumna, i fins
que legalment procedeixi, es mantenguin les dades d’identitat
registrals a efectes oficials.
S’ha informat que per efectuar un canvi de nom a efectes
oficials s’han d’adreçar al Registre Civil d’acord amb la Llei
3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació registral
de la menció relativa al sexe de les persones.
l’alumna, per raó del seu gènere, s’identifica.
amb la seva identitat de gènere.
Altres
mesures
acordades:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Nom i llinatges dels tutors legals:
l’orientador/a:

[rúbriques]

Nom i llinatges de

[rúbriques]
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ANNEX 3
SOL·LICITUD DE CANVI DE NOM AL SISTEMA
EDUCATIU DE LES ILLES BALEARS AMB MOTIU
D’UN CANVI EN LA IDENTITAT DE GÈNERE
Nom i llinatges (mare, pare o tutor/a legal 1):
Nom i llinatges (mare, pare o tutor/a legal 2):
DNI (mare, pare o tutor/a legal 1):
DNI (mare, pare o tutor/a legal 2):
SOL·LICIT/SOL·LICITAM
Que es canviï el nom del meu fill / de la meva filla en tota la
documentació interna del centre d’acord amb el que figura
com a nom volgut en el punt 2 d’aquest document, a l’espera
que es canviï el nom de manera oficial en el document
nacional d’identitat. Així mateix, em compromet / ens
comprometem a notificar al centre qualsevol canvi en aquesta
situació, així com a informar del canvi de nom quan aquest
s’hagi formalitzat en el DNI.
DADES DE L’ALUMNE/A
Nom oficial1 de l’alumne/a, que apareix en el DNI en el
moment de la petició:
Nom volgut de l’alumne/a:
Sexe sentit per part de l’alumne/a:
Centre on està escolaritzat:
Curs en què està escolaritzat:
Lloc i data:

[rúbrica de la mare, pare o tutor/a legal 1] [rúbrica de la mare, pare
o tutor/a legal 2]
[registre d’entrada i segell del centre]
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__________________________________________director/a
del centre docent
__________________________________________
SOL.LICIT:
El canvi de nom en l’àmbit intern del centre
---------------------------,-----------d----------------de 20
[rúbrica]

En cas que l’alumne/a no disposi de DNI s’ha de fer constar el
nom amb el qual apareix identificat/da a l’oficina de registre
corresponent.
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ANNEX 4
DECLARACIÓ JURADA EN EL CAS DE CONSTAR NOMÉS
LA SIGNATURA D’UN DELS TUTORS LEGALS A L’IMPRÈS
DE SOL·LICITUD (CURS ESCOLAR 20…-20…)

_________________________________________________
_, pare, mare o tutor/a legal de
l’alumna/e
____________________________________________,
SOL·LICIT:
Que es formalitzi el canvi de nom en els documents interns de
centre del meu fill/la meva filla sense fer constar la signatura
de l’altre progenitor/a o tutor/a legal. Els motius d’aquesta
omissió són els que expòs a continuació:

EM COMPROMET, d’acord amb els articles 154 i 156 del
Codi civil, a informar el progenitor/a o tutor/a legal absent de
les decisions adoptades en l’àmbit acadèmic.
I perquè així consti, als efectes oportuns sign aquest
document.
_________________, ___ d ________________________
de 20
La mare, el pare, o el tutor/la tutora legal
[rúbrica]
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ANNEX 5
SOL·LICITUD DEL DIRECTOR/A DE CANVI DE NOM

_________________________________________________
______
____________,
director/a
del
centre
docent
____________________
_________________________________________________
______

FAIG CONSTAR:
Que el nom de l’alumne/a és el nom amb el qual s’identifica,
per la qual cosa,
SOL·LICIT:
El canvi de nom en l’àmbit intern del centre. A aquest efecte
us tramet, adjunta, la demanda feta per la família de
l’alumne/a.
_________________ , ____ d _________________ de 2016
[rúbrica]
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ANNEX 6
RECURSOS EXISTENTS

Conselleria de Salut. Tel. nins i adolescents: 871 58 80 81.
Tel. adults: 871 20 62 48
famílies (SAI), depenent del Servei de Coordinació i Atenció a
la Diversitat sexual i de Gènere. Conselleria de Presidència.
Adreça: serveilgtbi@dgcg.caib.es, tel: 971 17 71 62
Intersexuals de les Illes Balears Ben
(benamics@benamics.com, tel. 608 366 869).

Amics

(web: www.chrysallis.org.es, a/e: baleares@chrysallis.org.es,
tel.: 667 504 696 / 666 724 4337
ALTRES RECURSOS PER AL SUPORT DOCENT
PLATERO MÉNDEZ, RAQUEL (LUCAS). Trans*exualidades.
Acompañamiento, factores de salud y recursos educativos.
Edicions Bellaterra.
Abrazar la diversidad. Propuestas para una educación libre
deacoso
homofóbico
y
transfóbico:
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/
2015/Abrazar_la_diversid ad.pdf
GÓMEZ, EMILIO i PLATERO, RAQUEL. Herramientas para
combatir el bullying homofóbico
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ANNEX 7
CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES
Nom:

Llinatges:

Data
de
naixement:

Edat:

Domicili:
Localitat:

Codi postal:

Telèfon fix:

Telèfon mòbil:

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades
personals i del vostre fill o filla s’incorporaran i es tractaran al
Registre d’Atenció Primerenca, Desenvolupament i Salut Mental a
Menors amb la finalitat de proporcionar-li accés als seus programes.

Per coordinar l’atenció multidisciplinària i agilitzar les actuacions
com a part del programa és necessària la vostra autorització per
cedir les dades personals i de salut del vostre fill o filla (limitant la
informació a aquella estrictament necessària en cada cas) als
organismes del Servei de Salut de les Illes Balears dependents de
la Conselleria de Salut, als organismes dependents de la
Conselleria d’Educació i Universitat i als diferents equips dels
serveis socials dependents tant de la Conselleria de Serveis Socials
i Cooperació com de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, del Consell
Insular de Menorca, del Consell Insular d’Eivissa i del Consell
Insular de Formentera, segons correspongui. Així mateix, us inform
que qualsevol professional que intervengui en qualsevol fase del
tractament de dades està obligat a guardar-ne secret professional.
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Els responsables dels fitxers als quals s’incorporen les dades de
caràcter personal són la Conselleria d’Educació i Universitat, la
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i el Servei de Salut de
les Illes Balears.

Podeu exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició davant qualsevol de les unitats d’atenció al ciutadà dels
responsables dels fitxers.

En firmar aquest document, autoritzau les cessions descrites més
amunt.

El titular de la pàtria potestat (pare, mare o tutor/a) o representant
legal:

Nom i llinatges:

Número del document d’identitat:
Així mateix, com a representant legal, manifest sota la meva
responsabilitat que en la data d’aquesta autorització no existeix cap
circumstància que pugui afectar la validesa de la representació legal
de la persona interessada. Igualment, en el cas que l’autorització la
faci un dels progenitors del menor, manifest que actuu en l’exercici
ordinari de la pàtria potestat, sempre amb el coneixement i
consentiment de l’altre progenitor, d’acord amb l’article 156 del Codi
civil.
____________________ , ____ d _______________ de
20___
[rúbrica]
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ANNEX 8
GLOSSARI
Disfòria de gènere. Es refereix a l’ansietat, fins i tot angoixa,
associada al conflicte entre la identitat de gènere que es té i el sexe
morfològic, ansietat agreujada per la percepció social del gènere
d’una persona en funció del sexe registral que es reflecteix en la
documentació i en la vida diària, i que pot dur aquestes persones
transsexuals, sobretot víctimes d’actes transfòbics, al suïcidi. En la
infància i l’adolescència primerenca, en no poder diagnosticar,
actualment, de transsexualitat, s’empra el terme disfòria de gènere.
No totes les persones transsexuals pateixen disforia de gènere.

Persona transsexual. Persona amb sexe morfològic, sexe fisiològic
o d’assignació masculí o femení, però que té identitat de gènere i
s’identifica de forma estable i permanent amb el gènere contrari al
d’assignació. Una persona transsexual pot ser heterosexual,
homosexual o bisexual.

Expressió de gènere. És la manera que tenen les persones de
comunicar el propi gènere als altres amb la vestimenta i el
comportament. Cada persona pot entendre i expressar el seu
gènere de forma diferent, sortint del binarisme home/dona o
masculí/femení.

Gènere. El gènere es refereix als conceptes socials en relació amb
les funcions, els comportaments, les activitats i els atributs que cada
societat considera apropiats per als homes i les dones. Les diferents
funcions i comportaments poden generar desigualtats de gènere, és
a dir, diferències entre els homes i les dones que afavoreixen
sistemàticament un dels dos grups. Al seu torn, aquestes
desigualtats poden crear iniquitats entre els homes i les dones pel
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que fa tant al seu estat de salut com al seu accés a l’atenció
sanitària.

Identitat de gènere. Fa referència al conjunt de regles i
convencions establertes per la societat que defineixen les pautes de
comportament que han de seguir les persones d’un o un altre sexe
(rol sexual social). També hi ha persones la identitat de gènere de
les quals és una barreja de tots dos o cap. De vegades la identitat
de gènere no coincideix amb el sexe biològic assignat en néixer. En
unes altres paraules, és el sentiment intern de cada persona de
pertinença a un sexe determinat. La identitat de gènere és el
reconeixement que una persona fa sobre el seu jo o del seu si
mateix com a home o com a dona (reconeixement basat en la
interacció de les característiques, valors i creences que una cultura
específica ha establert com apropiades per a un o un altre sexe) i la
significació personal que cada home o dona elabora sobre aquestes
significacions a partir de la pròpia història de vida.

Intersexualitat. Les persones intersexuals són aquelles que neixen
amb alguna classe d’ambigüitat genital. Moltes de vegades es tracta
simplement que l’aparença dels genitals no respon a l’estàndard del
que es considera “normal”. En canvi, la persona transsexual és la
que té una morfologia corporal (no només genital) que no coincideix
amb la identitat de gènere sentida com a home o com a dona.

Orientació sexual. Es tracta de cap a quina persona es dirigeix el
desig. L’objecte del desig és variable i la forma en què s’orienta és
el que defineix l’orientació sexual. És la direcció que pren la
necessitat de satisfacció sexual, ja sigui a través de gestos o
d’anhels. Generalment es presenta en la mateixa direcció que la
necessitat de vinculació afectiva. Hi ha tres orientacions del desig
(sexuals): homosexual, bisexual i heterosexual. En unes altres
paraules, és la facultat de sentir desig, afecte o atracció física o
afectiva per una persona
—amb independència de dur a terme o
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no pràctiques sexuals amb aquesta— de sexe diferent (orientació
sexual heterosexual), del mateix sexe (orientació sexual
homosexual) o amb independència del seu sexe (orientació sexual
bisexual).

Sexe. Realitat complexa, integrada per factors cromosòmics,
gonadals (sexe morfològic) i hormonals. Es diferencia del sentiment
intern de pertinença a un sexe determinat (identitat de gènere), així
com de la percepció social del sexe d’una persona en funció dels
rols o comportaments d’aquesta en relació amb els altres (gènere),
conceptes tots ells independents de l’orientació sexual o orientació
del desig. El sexe registral correspon al sexe inscrit al Registre Civil,
que es basa, per mera apreciació visual dels genitals, en el sexe
morfològic.

Sexe biològic. Resultat de la integració dels diferents nivells de
sexuació (genètic, gonadal, hormonal, etc.) i dóna lloc a dues
categories: nin i nina, home i dona, i s’assigna en el moment del
naixement.

Transfòbia. És la por, odi o rebuig cap a les persones transsexuals.
Es manifesta de moltes maneres: estigmatització (etiquetatge social
basat en prejudicis i estereotips), discriminació (acomiadaments
encoberts, no promoció en el lloc de treball, depreciació del valor
social de les persones transsexuals, les seves parelles i famílies,
etc.), aïllament (rebuig afectiu per familiars i amistats, companys i
companyes de feina, etc.), desigualtat jurídica, violència (agressions
verbals i físiques), etc.

Transgènere. Persona que s’identifica amb el gènere oposat i duu
a terme una transició social cap a una aparença del sexe contrari.
Normalment no recorren a una intervenció quirúrgica.
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Transsexualitat. Definida per la Llei 3/2007 com “l’existència de
dissonància entre el sexe morfològic o gènere fisiològic inicialment
inscrit i la identitat de gènere sentida pel sol·licitant o sexe
psicosocial, així com l’estabilitat i persistència d’aquesta
dissonància”.
Altres definicions parlen d’una conseqüència d’aquesta dissonància:
el desig de viure i ser acceptat com un membre del sexe oposat,
generalment acompanyat pel desig de modificar mitjançant mètodes
hormonals o quirúrgics el propi cos per fer-lo tan congruent com
sigui possible amb el sexe sentit com a propi.

Transvestisme. És el fet extern de vestir roba del sexe oposat, el
qual pot ser un tipus de fetitxisme o fins i tot una expressió artística
(transformisme). És independent de la identitat de gènere i de
l’orientació sexual, que són fets interns, consubstancials a la
persona.

Rectificació registral del sexe legal. Permet el canvi de la menció de
sexe en els documents oficials a partir dels 18 anys, incloent-hi el
Registre Civil i el DNI, sempre que es compleixin els requisits
exposats en la llei 3/2007. En el cas de menors transsexuals s’ha
aconseguit el canvi de nom a l’Estat en pocs casos, però sempre
amb el consentiment de pares, mares o tutors legals.

La Llei 3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació registral
de la menció relativa al sexe de les persones. Estableix que en els
supòsits de transsexualitat la modificació de les mencions de sexe
(sexe registral) i nom en la inscripció de naixement, es faci a través
d’un expedient governatiu del Registre Civil —que no té natura
administrativa—, amb intervenció del Ministeri Fiscal i resolució
judicial.
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ANNEX 9
DOCUMENTS OFICIALS D’AVALUACIÓ A ESO I
BATXILLERAT

Reial Decret 1105/2014 , de 26 de desembre, pel qual s’estableix el
currículum bàsic de l’ESO i del Batxillerat
“Disposició addicional sisena. Documents oficials d’avaluació.
1. Els documents oficials d’avaluació són: l’expedient acadèmic, les
actes d’avaluació, l’informe personal per trasllat, el consell
orientador de cada un dels cursos d’educació secundària obligatòria
, i els historials acadèmics d’ESO i Batxillerat. Així mateix, tindran la
consideració de documents oficials els relatius a l’avaluació final
d’educació secundària obligatòria i l’avaluació final de Batxillerat a
què es refereixen, respectivament , els articles 21 i 31 del present
Reial decret.”
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