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PROTOCOL D' ACTUACIÓ DEL PEC (Pla Educatiu de Conducta) 
 

ACCIÓ 
/TEMPORITZACIÓ 

RESPON-
SABLE 

DATA OBSERVACIONS 

1. Presentar el cas 
a la reunió de cicle 
amb tots els 
mestres que 
atenen l’alumne. 

MT i MEE 
Direcció 

 Recollir les aportacions de tots els 
mestres que tenen l’alumne. 
Preparar les bases per a fer la 
programació: 
Característiques personals i dificultats 
de conducta 
 

2. Derivació a 
l’EAP (adjuntar 
còpia de l’acta) 

MT, MEE, 
EAP i 
Direcció 
 

 Recollides les aportacions anteriors, 
assessorament de l’EAP per definir la 
programació. 
Preparar l’informe per a la 
presentació  
 

3. Entrevista amb 
la família  
(adjuntar còpia de 
l’entrevista) 

MT, MEE i 
família 

 Tractar les dificultats de conducta del 
nen, com afecten a la seva 
personalitat i l’impacte que tenen en 
el grup 
Compartir les inquietuds dels pares 
Si es considera oportu, es pot fer 
entrar al nen al final de la reunió per 
explicar-li de què s’ha parlat. 

4. Elaboració del 
programació/pla 
d’actuació i 
aprovació 

MT i MEE 
Direcció 
Aprovació 
CAD 
(permanent 

 Aprovació CAD (permanent) 

 

5. Compartir la 
programació amb 
l’equip de mestres  
(adjuntar còpia de l’acta) 

MT, MEE 
i família 

 Compartir la programació amb l’equip 
de mestres que l’ha de portar a terme. 
Compartir objectius i metodologies. 
Pactar-ne els canvis que es vegin 
oportuns  

6. Entrevista amb 
la família 
(adjuntar còpia de 
l’entrevista) 

MT, MEE, 
EAP, 
Direcció i 
mestres  

 Presentar la programació, les eines 
utilitzades, compartir els criteris i 
objectius  i pactar  la seva implicació. 
Si es considera oportu, es pot fer 
entrar al nen al final de la reunió per 
explicar-li de què s’ha parlat 

7. Compartir la 
programació amb 
l’alumne i pactar  
la seva implicació 

(adjuntar còpia de la 
tutoria) 

MT i MEE  Tutoria amb l’alumne per tractar les 
causes que provoquen la 
programació, explicar en què 
consisteix, els criteris i les eines que 
impliquen, els punt febles de la seva 
conducta i la seva implicació 

 



- CONTROL I AVALUACIÓ DEL PEC 
 

ACCIÓ 
/TEMPORITZACIÓ 

RESPON-
SABLE 

DATA OBSERVACIONS 

1. Tutories 
sistemàtiques amb 
l’alumne / Al llarg 
de tot el curs 
(adjuntar còpia de les 
tutories) 

MT  Programat dins la dinàmica de l’aula. 
Valoració conjunta (alumne/MT) de la 
mesura al tercer trimestre 

2. Seguiment 
trimestral  de la 
millora de 
l’alumne: primer 
trimestre (adjuntar 

còpia de la part de l’acta 
on es parla de l’alumne) 

MT, ME 
MEE, 
direcció, 
EAP 

 En la reunió d’avaluació.  
Valorar (*) 

3. Entrevista 
trimestrals amb el 
pares (adjuntar còpia 

de l’entrevista) 

MT  Valorar (*) 

4.CAD trimestral 
(adjuntar còpia de la part 
de l’acta on es parla de 
l’alumne) 

CAD  Valoració i aprovació de l’adequació 
de la mesura. 
Valorar (*), la millora de l’alumne i  

 

* Sempre es valoraran  els aspectes emocional, maduratiu, social i 
d’aprenentatge. 

 
 
 
 
 
 


