
 

Protocol Odi i discriminació  1 

 
 

Arxiu 9  NORMATIVA PREVENTIVA ENFRONT LES CONDUCTES 

D’ODI I DISCRIMINACIÓ 

 

1. LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d'educació  (DOGC 5422 - 16/07/2009) 

L’article 2, sobre Principis rectors del sistema educatiu, estableix, en l’apartat 1m, 

la coeducació  i el foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones. 

L’article 7, sobre Convivència, manifesta que:  

1. Tots els membres de la comunitat escolar tenen el dret a una bona convivència i 

el deure de facilitar-la. 

2. Les regles de convivència als centres educatius s’han de basar genèricament en 

els principis democràtics i específicament en els principis i normes que deriven 

d’aquesta llei. 

L’article 30, sobre Dret i Deure de convivència, estableix que: 

1. L’aprenentatge de la convivència és un element fonamental del procés educatiu i 

així ho ha d’expressar el projecte educatiu de cada centre. 

2. Tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima 

escolar i el deure de facilitar-lo amb llur actitud i conducta en tot moment i en tots els 

àmbits de l’activitat del centre. 

3. Els centres han de vetllar perquè els membres de la comunitat escolar coneguin la 

Convenció sobre els drets dels infants. 

4. Correspon a la direcció i al professorat de cada centre, en exercici de l’autoritat 

que tenen conferida, i sens perjudici de les competències del consell escolar en 

aquesta matèria, el control i l’aplicació de les normes de convivència. En aquesta 

funció, hi ha de participar la resta de membres de la comunitat educativa del centre. 

La direcció del centre ha de garantir la informació suficient i crear les condicions 

necessàries perquè aquesta participació es pugui fer efectiva. 

5. Els centres han d’establir mesures de promoció de la convivència, i en particular 

mecanismes de mediació per a la resolució pacífica dels conflictes i fórmules per 

mitjà de les quals les famílies es comprometin a cooperar de manera efectiva en 

l’orientació, l’estímul i, quan calgui, l’esmena de l’actitud i la conducta dels alumnes 

en el centre educatiu. 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=480169&language=ca_ES
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L’article 32, sobre Mediació, disposa que: 

1. La mediació és un procediment per a la prevenció i la resolució dels conflictes que 

es puguin produir en el marc educatiu, per mitjà del qual es dóna suport a les parts 

en conflicte perquè puguin arribar per si mateixes a un acord satisfactori. 

2. El Departament ha d’establir les normes reguladores del procediment de 

mediació, que han de definir les característiques del procediment i els supòsits 

bàsics en què és procedent d’aplicar-lo 

L’article 33, que tracta sobre Protecció contra l’assetjament escolar i contra les 

agressions, estableix que: 

1. El Govern i el Departament han d’adoptar les mesures necessàries per a prevenir 

les situacions d’assetjament escolar i, si s’escauen, afrontar-les de manera 

immediata, i per a assegurar en tot cas als afectats l’assistència adequada i la 

protecció necessària per a garantir-los el dret a la intimitat. 

2. El Departament ha de posar a disposició dels centres els mitjans necessaris per a 

atendre les situacions de risc d’assetjament escolar. En cas que resulti 

imprescindible, es poden adoptar mesures extraordinàries d’escolarització, i el 

Departament pot adoptar també, en l’àmbit del personal al seu servei, mesures 

extraordinàries de mobilitat. 

 

2. LLEI 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, 

bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i 

la transfòbia (DOGC  6730 - 17.10.2014) 

L’article 12, sobre Educació, estableix que: 

  

1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per coeducació l’acció educativa que potencia la 

igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de qualsevol mena de discriminació per raó 

d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. 

2. D’acord amb aquest principi de coeducació, s’ha de vetllar perquè la diversitat 

sexual i afectiva, la identitat de gènere i els diferents models de família siguin 

respectats en els diferents àmbits educatius. 

3. El principi de coeducació s’ha d’incorporar als plans d’acció tutorial i als plans i 

reglaments de convivència dels centres educatius. 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=672704&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=672704&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=672704&language=ca_ES
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4. Els continguts dels materials escolars, educatius i formatius, en qualsevol format, i 

el llenguatge que s’hi empri han de tenir en compte la diversitat pel que fa a 

l’orientació sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere i evitar qualsevol 

mena de discriminació per aquest motiu. 

5. El respecte a la diversitat pel que fa a l’orientació sexual, la identitat de gènere o 

l’expressió de gènere i als principis d’aquesta llei ha d’ésser efectiu en tot el sistema 

educatiu, en els centres i entitats de formació, en l’educació d’adults, en la formació 

de mares i pares, en les activitats esportives escolars i en les activitats de lleure 

infantil i juvenil. 

6. S’ha de vetllar per la conscienciació i la prevenció de la violència per raó 

d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i oferir mecanismes 

als centres perquè detectin situacions de discriminació o exclusió de qualsevol 

persona per les dites raons. En aquest sentit, s’ha de promoure el desplegament 

efectiu de plans de convivència amb un èmfasi especial en les mesures de prevenció 

i d’actuació contra l’assetjament de què poden ésser objecte les persones LGBTI en 

el medi escolar. 

7. L’Administració de la Generalitat, per mitjà del departament competent en matèria 

d’educació, ha de garantir el desplegament del que estableix aquest article i ha de 

vetllar perquè les escoles, els instituts i els altres centres educatius constitueixin un 

entorn amable per a la diversitat sexual i afectiva en què els alumnes i els professors 

puguin viure d’una manera natural llur orientació sexual, identitat de gènere o 

expressió de gènere, i es contribueixi així a la creació de models positius per a la 

comunitat educativa. 

L’article 23, sobre Persones transgènere i persones intersexuals, determina que: 

1. En l’àmbit de les administracions públiques de Catalunya, especialment en l’àmbit 

educatiu i universitari, s’han d’establir per reglament les condicions perquè les 

persones transgènere i les persones intersexuals siguin tractades i anomenades 

d’acord amb el nom del gènere amb què s’identifiquen, encara que siguin menors 

d’edat. 

2. Les administracions públiques de Catalunya han de vetllar, en qualsevol de llurs 

procediments, pel respecte a la confidencialitat de les dades relatives a la identitat 

de gènere de les persones beneficiàries d’aquesta llei. 
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3. S’ha de garantir, en qualsevol cas, el dret a consulta i a informació específica per 

a persones transgènere i per a persones intersexuals en àmbits com l’accés al 

mercat de treball, els tractaments hormonals i les intervencions quirúrgiques o la 

salut sexual i reproductiva. 

4. Les persones transgènere i les persones intersexuals s’han poder acollir al que 

estableix aquesta llei sense que calgui cap diagnòstic de disfòria de gènere ni cap 

tractament mèdic. 

Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 

intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Textos de 

Lectura Fàcil. Ajuntament de Barcelona 

 

3. LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes (DOGC 

6919 – 23/07/2015) 

L’article 21, sobre Coeducació,  defineix el principi de la coeducació i estableix que:  

1. L’Administració educativa, per a fer efectiu el principi de coeducació i foment de la 

igualtat efectiva de dones i homes que estableixen els articles 2.1.m i 43.1.d de la 

Llei 12/2009, del 10 juliol, d’educació, ha d’incorporar la coeducació a tots els nivells 

i modalitats del sistema educatiu i l’ha d’introduir en la programació educativa i els 

currículums de tots els nivells, a l’efecte d’afavorir el desenvolupament de les 

persones al marge dels estereotips i rols en funció del sexe, garantir una orientació 

acadèmica i professional lliure de biaixos sexistes i androcèntrics i evitar tota 

discriminació associada al sexe. Així mateix, ha de promoure la investigació en 

matèria de coeducació i vetllar per incloure-la en els currículums, els llibres de text i 

els materials educatius 

 

4. DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC  

5686 - 05/08/2010) 

L’article 19, sobre el contingut de les Normes d’organització i funcionament del 

centre (NOFC), estableix que: 

1. L’aplicació de mesures per a la promoció de la convivència i dels mecanismes de 

mediació, així com la definició de les irregularitats en què pot incórrer l’alumnat quan 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/09lgtbi/temes_relacionats/Llei_homofObia_LF_Llibret.pdf
http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/09lgtbi/temes_relacionats/Llei_homofObia_LF_Llibret.pdf
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=698967&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=545262&language=ca_ES
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no siguin greument perjudicials per a la convivència i l’establiment de les mesures 

correctores d’aquestes irregularitats i les circumstàncies que poden disminuir o 

intensificar la gravetat de la conducta de l’alumnat 

L’article 23, sobre Mesures de promoció de la convivència, disposa que: 

1. Les normes d’organització i funcionament del centre han de ser coherents amb el 

fet que  l’aprenentatge i la pràctica de la convivència són elements fonamentals del 

procés educatiu. Totes les persones membres de la comunitat escolar tenen dret a 

conviure en un bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb les seves actituds i 

conducta. 

2. Les normes d’organització i funcionament han d’incorporar les mesures de 

promoció de la convivència establertes en el centre, així com els mecanismes i 

fórmules per a la prevenció i resolució de conflictes. Entre aquests mecanismes s’ha 

de considerar el de la mediació, sense perjudici de les altres iniciatives de foment de 

la convivència i de la resolució pacífica dels conflictes que adoptin el Departament 

d’Educació i les persones titulars dels centres. 

 

5. DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació 

de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya  

(DOGC 4670 - 06.07.2006) 

L’article 25, sobre l’Àmbit d'aplicació de la mediació, disposa que: 

1. El procés de mediació pot utilitzar-se com a estratègia preventiva en la gestió de 

conflictes entre membres de la comunitat escolar, encara que no estiguin tipificats 

com a conductes contràries o greument perjudicials per a la convivència en el centre. 

(...) 

 

6. ACORD GOV/2015, de 20 de gener, pel qual s’aprova el Pla d’igualtat de 

gènere en el sistema educatiu 

Els objectius generals d’aquest Pla són: 

1. Incorporar la perspectiva de gènere i la igualtat real i efectiva dels homes i les 

dones en les polítiques educatives. 

2. Promoure la coeducació. 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=403808&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=403808&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=682791&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=682791&language=ca_ES

