
Catàleg de protocols i marcs d'actuació 
  

  Salut Document Més informació 

Acompanyar l'apat dels alumnes Consells -- 

Atenció dels infants amb al·lèrgies 

alimentàries i/o al làtex en l'àmbit escolar Model d’atenció  
 

Portal de centre  

Atenció dels infants amb diabetis en l’àmbit 

escolar. Model d’atenció  Portal de centre  

Detecció de l'alumnat de situacions de 

dificultat en l'alimentació Protocol Portal de centre  

Pla Salut Escola i Comunitat Document marc  XTEC 

Sida i comunitat escolar Guia  Dept. de Salut  

Programa Salut i Escola  Guia  XTEC 

Projectes educatius Document Més informació 

Plans educatius d'entorn Document marc  XTEC  

Promoció escolar del poble gitano Document marc  XTEC 

Projecte Escola i familia Document marc   XTEC 

Servei comunitari per als alumnes de 

secundària obligatòria Document marc  XTEC  

Projecte de convivència  Document marc  XTEC 

Protocols per a la millora de la 

convivència Document Més informació 

Actuació amb menors de catorze anys en 

situacions de conflicte o comissió d'una 

infracció penal 
Protocol   XTEC 

Detecció i intervenció en cas de conflicte 

greu amb l'alumnat Protocol  XTEC 

Detecció i intervenció enfront dels NGJOV 

(Nous Grups de Joves Organitzats i 

Violents) 
Protocol Portal de centre  

Maltractament infantil i adolescent Protocol XTEC 

http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/centres_educatius/menus_escolars/programa_revisio_programacions_menus_escolars_catalunya_preme/documents/arxius/acompanyar_apats_escola_familia.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/Seguretat/Protocol_allergies.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/Seguretat/Protocol_allergies.pdf
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/pcSeguretat/Detall?p_proc=67541
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/Seguretat/Protocol_diabetis.pdf
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/pcSeguretat/Detall?p_proc=48181
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/Avisos/Protocol_ENS_BF_deteccio_%20alimentacio.pdf
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/pcSeguretat/Detall?p_proc=44383
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2822d0b6-7bf9-4fac-84ec-6a78708f0683/Doc_Marc_%20PSEC.pdf
http://www.xtec.cat/web/comunitat/salutescola/psec/documents
http://xtec.gencat.cat/web/sites/xtec/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0076/b4470109-7deb-44b3-a13a-3b092ffa6571/sidacescol.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/ca/home_ciutadania/salut_az/s/sida/
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/centres_educatius/programa_salut_i_escola/documents/arxius/salutescola.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/salutescola/programasalutescola/
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ab6b0500-5891-4c3a-be50-497da0322b04/doc_marc_pee_cat.pdf
http://www.xtec.cat/web/comunitat/entorn_pee
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a72d6c9b-f940-4d6e-bbee-34645026f92d/Projecte_promocio-escolar.pdf
http://www.xtec.cat/web/projectes/promoescolar
http://xtec.gencat.cat/web/.content/comunitat/escolaifamilia/aplicacio/ESCOLA-I-FAMILIA.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/escolaifamilia/
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a3de4654-dd7f-4b95-938e-5fd259fb4772/DOCUMENT%20MARC%20SERVEI%20COMUNITARI.pdf
http://www.xtec.cat/web/comunitat/serveicomunitari
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0004/01d4f408-7a27-4017-bdd0-d63cb95b214f/PdC.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/intervencio_coordinada/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/protocol_conflicte_greu/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/Protocol_NGJOV.pdf
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/pcProjectesEducatius/Detall?p_proc=17881
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/maltractament_inf_adolesc/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/


Prevenció, detecció i intervenció de 

processos de radicalització als centres 

educatius 
Protocol  Portal de centre 

Prevenció, detecció i intervenció enfront 

situacions d'odi i discriminació Protocol XTEC 

Prevenció, detecció i intervenció enfront de 

l'assetjament entre iguals Protocol XTEC 

Prevenció, detecció i intervenció enfront el 

ciberassetjament entre iguals Protocol XTEC 

Unitats docents (justícia i DGAIA) Document Més informació 

Marc d’actuació de les unitats docents dels 

centres de la DGAIA Document marc  --- 

Marc d’actuació de les unitats docents dels 

centres de justícia juvenil Document marc  ---  

      

  Seguretat Document Més informació 

 Pla d'emergència per als centres Document marc   Portal de centre    

 Pla d'emergència per a les llars d'infants Document marc   Portal de centre   
 

 

http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/PRODERAI-CE.pdf
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/pcProjectesEducatius/Detall?p_proc=17881
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/odi_discriminacio/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/assetjament_iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/ciberassetjament_iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/
http://educacio.gencat.cat/documents/ProtocolsMarcActuacio/MARC-ACTUACIO-DGAIA.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/ProtocolsMarcActuacio/MARC-ACTUACIO-UD-JUSTICIA.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/pla-emergencia-centre/pla_demergencia_centre_educatiu.pdf
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/pcSeguretat/Detall?p_proc=439
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/Seguretat/Pla_emergencia_llars.pdf
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/pcSeguretat/Detall?p_proc=439

