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1. INTRODUCCIÓ 

 

El Pla de Convivència té com a finalitat fonamental “educar íntegrament a l'alumnat i 

establir estratègies o d'intervenció que contribueixin a la millora de la convivència”. 

-    Convivència: Acció de conviure. 

-    Conviure: Viure plegats. 

 

El Pla de Convivència està basat en tres pilars fonamentals: 

1.   L'educació ha de proporcionar a les persones la capacitat d'assumir els seus 

deures i exercir els seus drets dels principis democràtics de la convivència, basats 

en el respecte a la llibertat dels demés i l'ús responsable de la tolerància i la 

solidaritat. 

2.   L'escola té com a finalitat última l'educació integral del seu alumnat i un dels 

objectius fonamentals és “l'aprenentatge i el tractament dels conflictes des de la 

perspectiva d'una cultura pacífica, basada en el diàleg, la justícia, la solidaritat i la 

tolerància” 

3.   Establir normes que no obstaculitzin ni incitin a la rebel·lia, sinó que, pel 

contrari, s'assumeixin com a pròpies i ajudin a enriquir, tant a nivell 

personal (exercint una llibertat responsable) com en les nostres relacions amb 

els demés (des del respecte a les llibertats dels demés). 

 

El Projecte de Convivència (PdC) és un instrument de gestió fonamentat 

jurídicament en la resolució ENS/585/2017, de 17 de març, que reflecteix les 

accions que el centre  educatiu  desenvolupa,  de  forma  integral  i  global,  per  

capacitar  l’alumnat  i  la comunitat educativa en tres línies d’intervenció: 
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- Nivell preventiu: Valors i actituds, afavoridores de la convivència perquè 

contribueixen a crear un bon clima escolar, ajuden a fer que l’alumnat 

sigui competent en la relació amb si mateix, amb els altres i amb el món. 

- Nivell d’intervenció: Resolució de conflictes per abordar de manera efectiva 

les tensions inevitables del dia a dia i proposar accions i protocols per a la 

reconciliació entre les parts, reparar els danys i establir les bases per evitar-ne 

la repetició. 

- Nivell organitzatiu i de gestió de centre: mesures, actuacions i marc 

organitzatiu que han de permetre al centre educatiu gestionar, facilitar i 

articular tant les actuacions com els procesos necessaris per treballar a favor 

de la convivencia. 

 

2. ALUMNAT  

 

Segons la LEC tots els alumnes d’aquest centre escolar tindran els següents drets i 

deures.  

 

DRETS DELS ALUMNES       

Es reconeix als alumnes els següents drets bàsics: 

1. Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una 

educació integral i de qualitat. 

2.  Els alumnes, a més dels drets reconeguts per la Constitució, l’Estatut i la 

regulació orgànica del dret a l’educació, tenen dret a: 

a) Accedir a l’educació en condicions d’equitat i gaudir d’igualtat d’oportunitats. 

b) Accedir a la formació permanent. 

c) Rebre una educació que n’estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme 

d’aprenentatge i n’incentivi i en valori l’esforç i el rendiment. 

d) Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés 

personal. 
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e) Ésser informats dels criteris i els procediments d’avaluació. 

f) Ésser educats en la responsabilitat. 

g) Gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica, amb l’estímul permanent 

d’hàbits de diàleg i de cooperació. 

h)Ésser educats en el discurs audiovisual. 

i) Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació. 

j) Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventualment 

pugui donar lloc a situacions de desemparament. 

k) Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre. 

l) Rebre orientació en l’àmbit educatiu. 

m) Gaudir de condicions saludables i d’accessibilitat en l’àmbit educatiu. 

n) Gaudir de protecció social, en l’àmbit educatiu, en els casos d’infortuni familiar o 

accident. 

 

 

DEURES  DELS ALUMNES    

 

1. Estudiar per aprendre és el deure principal dels alumnes i comporta els deures 

següents: 

a) Assistir a classe. 

b) Participar en les activitats educatives del centre. 

c) Esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats 

personals 

e) Complir les normes de convivència del centre. 

g) Respectar el projecte educatiu i el caràcter propi del centre. 

 

NORMES DE CONVIVÈNCIA       

1. Els alumnes han de respectar l’autoritat dels mestres i de totes les persones 

que  fan feina en el centre. Atendre les explicacions, complir les instruccions i  

posar en coneixement de la seva família la informació i els encàrrecs que rebin 

del centre. 



 

7 

 

2. Respectar els companys, evitant agressions, insults i humiliacions. 

3. Assistir puntualment a l’escola i a les activitats extraescolars, aportant tot 

el material que sigui necessari. 

4. Caminar pels passadissos amb ordre i sense cridar. 

5. Durant el temps d’esbarjo, els alumnes no poden estar a les aules, excepte si es 

tracta d’activitats dirigides per un mestre i amb la seva presència. Els dies de 

pluja, els alumnes es quedaran dins l’aula, i el mestre tutor serà el responsable 

de la seva vigilància i s’haurà de quedar amb ells a l’aula. 

6. Fer un bon ús de l’edifici, de les instal·lacions,  del mobiliari i del material 

escolar. 

7. Respectar les plantes del jardí. 

 

8. No dur joguines o jocs que no siguin comunitaris. Tampoc es poden portar 

mòbils.  Si els duen seran requisats i els pares hauran de venir a recollir-los al 

centre. 

9. No es pot menjar ni beure dins les aules sense autorització del mestre. 

10. Els pares o tutors han de comunicar i justificar les faltes d’assistència i els 

retards, a través de l’agenda o per telèfon. 

11. Està prohibida l’entrada a les aules durant les hores de classe a tota persona 

aliena al centre. La secretària s’ocuparà de posar-se en contacte amb els 

alumnes o mestres, si és necessari. 

 

3. MESURES DE PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA: alumnat                    

 

Les actituds amb les quals s’enfronten els conflictes són més importants que els 

conflictes en si mateixos. L’esforç, per tant, s’ha de centrar en buscar solucions amb un 

talant de col·laboració i de flexibilitat per al canvi.  

Actituds que afavoreixen la resolució de conflictes: 

• Tranquil·litzar-se. 
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• Saber escoltar. 

• Emprar un llenguatge respectuós.   

• Diferenciar el problema de la persona.  

• Proposar solucions. 

• Saber defensar les posicions respectant els sentiments d’altres. 

• Saber demanar disculpes quan es comet una falta. 

• Cercar acords i respectar-los. 

• Tenir espais i temps per afrontar els conflictes.  

 

Actituds que dificulten la resolució de conflictes: 

• Insultar. 

• Acusar. 

•Amenaçar. 

•Menysprear. 

• Generalitzar. 

• Culpabilitzar. 

• Ridiculitzar. 

• Etiquetar. 

• Agredir. 

• Veure sols una versió. 

• Treure qüestions que no venen al cas.  

 

4. MESURES DE PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA: escola i entorn                    

 

Les mesures de prevenció contemplades en aquest pla les classificarem en sis àmbits 

d’actuació: 

1.  En l’organització de l’activitat docent. 

a) Pla d’Acollida de l’alumnat immigrant. 

b) La tutoria com a element fonamental dels alumnes en la vida escolar (PAT). 

c) L’agrupament de l’alumnat (dins el Pla d’Atenció a la Diversitat). 
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2. En l’organització del temps d’esbarjo. En acabar les classes, el professorat 

recordarà als alumnes que no poden romandre als passadissos i procedirà a 

tancar la porta de l’aula. Durant les hores de pati els mestres s’encarregaran de 

la vigilància. 

3. Entre classe i classe. Es fonamental que el professorat sigui puntual en el canvi. 

Si no té altra classe, romandrà a l’aula fins que arribi el següent. Si té un altra 

classe haurà de considerar i valorar quina és l’aula que requereix més atenció.  

4. Entrades i sortides de l’edifici. El professorat vetllarà que les entrades i sortides 

no siguin motiu ni origen de conflictes.  

5. En l’àmbit familiar. Per millorar la convivència es demanarà al pares: 

- Que valorin i recolzin la tasca del mestre dins l’aula.  

- Que inculquin als seus fills valors com el respecte, la responsabilitat i la 

tolerància.  

- Que estimulin als fills a dedicar un temps a l’estudi. 

- Que la relació amb el professorat també inclogui suggeriments constructius. 

6. En l’àmbit social. Es cercaran el màxim de sinèrgies amb el Pla d’Entorn: estudi 

assistit, aules de llengua, escola de pares, classes de català... 

 

5. CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE. (LES QUE 

TIPIFICA L’ART. 37,1 LEC, QUAN NO SIGUIN DE CARÀCTER GREU) 

a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a 

altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de 

llurs pertinences i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur 

integritat personal. 

b)  L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del 

centre, el deteriorament  greu de les dependències o els equipaments del 

centre, la falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la 

suplantació de personalitat en actes de la vida escolar. 

c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials 

per a la salut, i la incitació a aquests actes. 
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d) La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre. 

 

 

6. MESURES CORRECTORES I SANCIONADORES 

Les conductes contràries a les normes de convivència del centre podran ser 

corregides amb les mesures educatives següents: 

a. Conversar privadament amb l’alumne. 

b. Reconèixer els fets davant la persona o les persones que hagin pogut 

resultar perjudicades i demanar-los disculpes. 

c. Reunir-se amb l’alumne i la seva família. 

d. Dur a terme activitats d’aprenentatge amb la finalitat d’interioritzar pautes de 

conducta correctes. 

e. Negociar acords educatius. 

f. Desenvolupar tasques relacionades amb la norma de convivència incomplerta, dins o 

fora del seu horari lectiu, com la realització de tasques acadèmiques o la reparació dels 

danys causats a instal·lacions o material del centre o a pertinences d’altres membres 

de la comunitat educativa. La realització d’aquestes tasques no es pot perllongar més 

de cinc dies lectius. 

g. Amonestar per escrit. 

h. Comparèixer davant l’equip directiu. 

i. Suspendre el dret a romandre al lloc on es dugui a terme l’activitat durant el temps 

que duri la sessió corresponent, com a màxim. 

Aquesta correcció només es pot imposar en el cas que es pugui garantir l’atenció 

immediata de l’alumne per part d’un professor i s’han de determinar les tasques que 

l’alumne ha de fer durant aquest temps. 

j. Privar del temps d’esbarjo.  

k. Suspendre el dret a participar en determinades activitats complementàries dins i/o 

fora del centre, sempre que durant l’horari escolar l’alumne sigui atès dins el centre. 

l. Canviar de grup per un termini màxim de quinze dies.  
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m. Suspendre el dret d’assistència a algunes classes per un termini màxim de quinze 

dies. Durant la impartició d’aquestes classes, l’alumne ha de romandre al centre fent la 

feina acadèmica que els professors que li imparteixen docència li encomanin, a fi 

d’evitar interrompre’n el procés formatiu.  

n. Suspendre el dret al servei de menjador i/o de transport escolar, quan la conducta 

contrària a la convivència afecti l’àmbit d’aquests serveis. 

o. Suspendre el dret de l’alumne d’assistir al centre. Durant el temps que duri la 

suspensió, l’alumne ha de fer els treballs acadèmics que hagin determinat els 

professors que li imparteixen docència a fi d’evitar interrompre’n el procés formatiu. 

 

 

7. COL·LABORACIÓ I PARTICIPIACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT  ESCOLAR  

  

 

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

La comunicació amb les famílies es farà a través dels següents mitjans: 

 

1. Reunió general de principi de curs. S’informarà del pla anual i del 

funcionament i les normes de l’aula. Aquestes reunions es duran a terme per 

nivells i hi assistiran tots els mestres adscrits al cicle.   

2. Full informatiu. A principi  de cada curs s’entregarà a cada família un full 

informatiu on s’especifica: el calendari escolar, les sortides, la composició del 

claustre i del consell escolar, normes bàsiques de funcionament i altres 

activitats i serveis.  

3. Web i blocs de l’escola. En la web del centre es poden trobar informacions 

vàries sobre les diferents activitats que realitzen els alumnes dins i fora l’aula, 

així com també notificacions sobre el funcionament del centre.  

4. Circulars. Totes les informacions que es considerin necessàries al llarg del curs 

(ex. activitats extraordinàries, festivals...), es faran arribar a les famílies a través 

d’un document que s’entregarà al germà petit.   
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Durant el curs 2013-14 s’estudiarà la possibilitat d’enviar  les circulars 

per correu electrònic. 

5. Tauler d’anuncis.   

6. Entrevistes. Durant el segon trimestre cada tutor realitzarà una entrevista amb 

el pare/mare o tutor legal per tal de parlar sobre l’evolució de l’alumne/a. Les 

famílies o els mestres, sempre que hi hagi una circumstància que així ho 

aconselli, poden demanar tutoria.  

 

8.  FUNCIONAMENT GENERAL DEL CENTRE    

 

ENTRADES , SORTIDES DEL CENTRE I ACTUACIONS EN CAS DE RETARD EN LA 

RECOLLIDA DE L’ALUMNAT 

 

Entrades 

 L’encarregat d’obrir i tancar les portes serà el conserge, que s’esperarà fins 

que tots els alumnes hagin entrat a l’escola.  

 

 Els alumnes entraran per la porta que hi ha a la pista, sense files, tret dels 

d’educació infantil i cicle inicial. Els mestres tutors s’esperaran a les classes i 

els especialistes estaran repartits en diferents espais per controlar, per 

organitzar i vigilar els nens.  

 

 Els alumnes que arribin tard, hauran de passar per direcció.  En cas que es 

tracti d’un fet reiteratiu i no portin la corresponent justificació, seran 

sancionats. 

 

Sortides 

 Els/les alumnes només sortiran del centre dins l'horari escolar per motius 

justificats, prèvia petició al director/a o tutor/a per part dels pares/mares o 

representants legals. Caldrà que estiguin acompanyats per u n a  persona 
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responsable, pare, mare o tutor/a legal, o que aquests hagin donat la 

corresponent autorització escrita, cas que deleguin tal responsabilitat en altra 

persona. Es recolliran a secretaria.  

 

 Els alumnes d’educació infantil, sortiran per la segona porta (la gran del mig) 

acompanyats per les tutores que lliuraran els alumnes a la persona 

responsable. 

 

 Els alumnes de cicle inicial, sortiran per la primera porta acompanyats pels 

mestres.  

 

 Els alumnes de cicle mitjà i superior sortiran també per la segona porta.  

 

 Els nens/es de primària que hagin de recollir germans d’educació infantil, 

hauran de fer-ho dins del pati i caldrà que hagin signat una autorització que 

guardaran les tutores.  

 

 En el cas que un alumne d’infantil hagi de marxar amb una persona que no és 

l’habitual, aquesta haurà de signar l’autorització corresponent a les tutores. 

 

Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de l’alumnat a la sortida del 

centre 

 

 La recollida de l’alumnat a la sortida del centre no haurà de fer-se més 

tard de 5 minuts després de l’hora de sortida establerta. 

 

 Quan es produeixi un retard fora dels marges raonables (entre 6 i 10 minuts)   

en la recollida de l’alumnat un cop acabat l’horari escolar, es procurarà 

contactar amb la família o els tutors legals, i després d’un marge de temps 

prudencial, la persona que fins en aquell moment hagi romàs a càrrec de 
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l’alumne/a, comunicarà telefònicament la situació a la guàrdia urbana o 

policia local i acordarà amb ells la fórmula per lliurar-lo a la seva custòdia . 

 

 La reiteració freqüent d’aquests fets amb la mateixa família, en la mesura que 

comporten una manca d’assumpció de les responsabilitats de custòdia dels 

menors, es comunicarà als serveis socials.  

 

 En el cas que no hi hagi solució efectiva a la reiteració de recollides tardanes 

després de la comunicació als serveis socials del municipi, la direcció del 

col·legi n’informarà a la direcció dels Serveis Territorials corresponents. 

 

 En el cas que els/les alumnes d’Educació Primària hagin d’esperar les persones 

encarregades de recollir-les, ho podran fer dins les dependències de l’escola, 

habitualment al pati d’esbarjo.  

 

 Les persones que es faran càrrec dels alumnes un cop es superi el temps 

fixat per a la recollida seran, per ordre de preferència: 

-  El/la mestre/a tutor/a de l’alumne o el/la mestre/a que està a 

càrrec de l’alumne/a en aquell moment. 

-  Qualsevol altre personal del centre que accepti l’encàrrec de fer-

ho a petició del mestre/a tutor/a. 

-  El control de freqüència d’aquests fets correspon al mestre/a 

tutor/a de l’alumne o del/la mestre/a que estigui a l’aula en aquell 

moment. 

 

 

9. VISITES DELS PARES 

 

Les   visites   o   entrevistes   dels   pares/mares   dels   alumnes   amb   els/les mestres  

es realitzaran, de manera ordinària, el dia de la setmana i en l'horari que al 

començament de curs es determina en la corresponent Programació General Anual 



 

15 

 

del Centre.  Per tal d’un millor aprofitament de les visites i entrevistes, llevat 

d’excepcions que ho justifiquin, caldrà sol·licitar-les almenys amb un dia d’antelació. 

El mitjà de comunicació entre l’escola i la família serà l’agenda, excepte en l’educació 

infantil que serà mitjançant el telèfon o bé personalment. 

 

Per tal de no obstaculitzar la tasca docent, queden prohibides les visites als mestres i 

nens/es durant les hores de classe. 

Quan un alumne/a hagi de sortir abans d’hora, l’administrativa serà l’encarregada 

d’anar a buscar el nen/a a la classe.  

 

 

10. VISITES ,EXCURSIONS I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

 

Visites i excursions 

Les visites i/o excursions estaran degudament programades, s’informarà als/les 

pares/mares dels alumnes afectats. Per les sortides fora del municipi  s’haurà de 

signar la corresponent autorització, sense la qual no hi podran assistir. Per les 

sortides que es realitzin dins el municipi, caldrà una única autorització que es donarà 

a l’inici de cada curs escolar. 

 

 

Si un alumne/a no participa en una sortida, té dreta a assistir al centre. Se l’acollirà en 

el grup classe que la direcció consideri adient en aquell moment.  

 

Totes aquelles autoritzacions i/o pagaments lliurats més enllà del termini establert, 

seran desestimats llevat de casos molt excepcionals.  

 

Els/les alumnes hauran de portar el material i/o equipament necessari que es demani 

per la sortida: no podran portar llaminadures, begudes en llauna o vidre ni aparells 

electrònics.  
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11. ABSÈNCIES DE L’ALUMNAT 

 

Absències d’alumnes 

Les absències i la manca de puntualitat dels alumnes a classe, hauran de ser 

justificades per escrit o per telèfon pels pares dels alumnes implicats als seus 

respectius tutors/es. Si s’acumulen faltes d’assistència sense justificar, es notificarà a 

la família. Si les faltes són freqüents, es passarà comunicació a serveis socials, seguint 

el protocol municipal d’absentisme escolar. 

 

En cas de malaltia del fill/a o en cas de preveure una absència llarga, cal tenir 

informada l’escola i interessar-se per les activitats fetes a classe a fi que l’alumne/a no 

quedi endarrerit/da.  

 

Absentisme  

 

Quan es produeixi un cas d’absentisme escolar en l’Etapa de Primària, el/la mestre/a 

tutor/a de l’alumne/a es posarà en contacte amb els seus pares o tutors legals per tal 

d’assabentar-los de la situació i recordar-los les obligacions que tenen de vetllar per 

la correcta escolarització dels seus/seves fills/es. 

 

Si d’aquesta actuació no en resulta la rectificació del comportament absentista, la 

direcció del centre realitzarà les actuacions següents en la mesura que siguin 

necessàries: 

 

- Enviar escrit a la família recordant-los les obligacions envers els/les 

seus/seves fills/es. Una còpia s'arxivarà en el centre. 

- Comunicar per escrit la situació als serveis socials del municipi. Una còpia 

s’arxivarà en el centre. 

- Comunicar per escrit la situació als serveis de l’E.A.P. i a la Inspecció Educativa. 
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Quan l’absentisme es produeixi en el Segon Cicle d’Educació Infantil,  el/la mestre/a 

tutor/a es posarà en contacte amb els pares de l’alumne/a recordant-los la necessitat 

d’escolaritzar correctament els seus fills/es per tal d’evitar possibles llacunes en el 

seu procés d’ensenyament - aprenentatge. La direcció del centre ho farà per escrit. Si 

no es corregeix l’esmentada situació ho comunicarà als serveis educatius o socials 

corresponents. 

 

En tot cas, les faltes injustificades d’assistència a classe podran ser considerades, 

d’acord amb el Decret que regula els drets i deures dels/les alumnes, com a 

conductes contràries a les normes de convivència del centre, i podran ser objecte 

de totes les mesures correctores que es contemplen a tal efecte en l’esmentat 

Decret regulador dels drets i deures dels/les alumnes. 

 

 

12. ADMISSIÓ D’ALUMNES MALALTS I D’ACCIDENTS 

 

 

Si un/a alumne/a té febre o una malaltia infecto-contagiosa es localitzaran els/les 

pares mares o tutors legals per tal que se’n facin càrrec. 

 

 

 

En el cas que algun/a alumne/a pateixi un accident durant el temps en què es 

troba sota la tutela de l'escola, rebrà les primeres cures al centre. Si es 

considera necessària la intervenció de personal especialitzat, se’ls avisarà, així 

com també es passarà avís als pares/mares perquè se'n facin càrrec. En cas de no 

localitzar-los se'n farà càrrec el/a professor/a tutor/a o altre personal del centre 

per encàrrec de la direcció. 
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Si es creu necessària la consulta a un centre hospitalari i no es possible localitzar la 

família, o la situació es considera urgent, es trucarà a l’ambulància.  

 

 

El Departament de Salut i la Societat Catalana de Pediatria han recomanat introduir el 

paracetamol a la farmaciola dels centres educatius de Catalunya amb unes 

recomanacions d’ús del medicament.  

Per poder administrar aquest medicament en els casos exposats a les recomanacions, 

cal tenir l’autorització del pare, mare o tutor legal, que el centre educatiu ha de 

demanar en el moment de la inscripció de l’alumne al centre. 

Per poder administrar medicació als alumnes, cal que el pare, mare o tutor/a legal, 

aporti un informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el 

nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor/a legal 

ha d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi al personal del centre educatiu 

que administri al fill/a la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva 

administració en horari lectiu. 

  

També, a prop de cada farmaciola i en un lloc visible, hi ha d’haver la fitxa de 

situacions d’emergència.  

 

 

El personal del centre podrà administrar un medicament només en els casos en 

què poguessin fer-ho el pare, la mare o el tutor/a legal sense una formació especial; 

en cas contrari, si el medicament ha de ser administrat per personal amb una 

formació determinada, caldrà que el centre es posi en contacte amb el centre 

d’assistència primària més proper. 

 

 

 

 


