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INTRODUCCIÓ: 
El Projecte de Convivència té com a finalitat fonamental educar íntegrament a l'alumnat 
i establir estratègies d'intervenció que contribueixin a la millora de la convivència. 

El Projecte 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 basats en el respecte a la llibertat de la resta 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 la resta (des del respecte a les 
llibertats de la resta).  

El Projecte de Convivència  és un instrument de gestió 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: 

-Valors i actituds, afavoridores de la convivència perquè contribueixen a crear un bon 
clima escolar, ajuden a fer que l’alumne/a sigui competent en la relació amb si mateix, 
amb els altres i amb el món, i propicien l’èxit acadèmic, personal, social i laboral  

-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. 

-Un marc organitzatiu que gestioni, faciliti, articuli i doni sentit tant a les actuacions 
com als processos i que potenciï un clima participatiu, positiu i creatiu. 
  
Aquestes accions poden anar adreçades a la millora de la convivència a l’aula, al centre 
o a l’entorn, amb el benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d’intervenció 
afavoreix la transferència d’aprenentatges, valors, creences, actituds i hàbits relacionals. 
 
El present document es basa en la normativa vigent que tot centre de la Generalitat de 
Catalunya ha de contemplar: 
 
-La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix a l’article 121.2 
l’obligatorietat que tots els centres elaborin un Pla de convivència i l’incloguin dins el 
Projecte educatiu de centre.  
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-La Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, indica 
que cal incloure als documents de convivencia el principi de coeducació i insta a vetllar 
per la conscienciació i la prevenció de la violència per raó d'orientació sexual, identitat 
de gènere o expressió de gènere i a detectar situacions de discriminació o exclusió. 
 
-La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, disposa a l’article 30 que l’aprenentatge 
de la convivència és un element fonamental del procés educatiu i així ho ha d’expressar 
el projecte educatiu de cada centre. Els centres han d’establir mesures de promoció de la 
convivència.  
 
-El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, disposa a 
l’article 23.2 que les normes d’organització i funcionament del centre han d’incorporar 
les mesures de promoció de la convivència establertes en el centre. 
 
-El 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, reforça el caràcter 
educatiu que han de tenir els processos i les accions que s'emprenguin, tant per prevenir 
com per corregir conductes inadequades. A l’article 6 s’estableix que a cada centre s’ha 
de constituir una comissió de convivència.  

 

1.CONTEXT DEL CENTRE: 
L’escola Eduard Marquina es troba ubicada al barri del Besòs al Districte de Sant Martí. 
Aquest barri acull un alt percentatge de població d’altres països i de treballadors no 
qualificats o a l’atur, on l’habitatge és més barat que a altres barris de la ciutat i permet 
la ubicació de famílies nouvingudes amb pocs recursos econòmics i que veuen l’escola 
com un medi de normalització de la seva situació. 

D’altra banda el barri és fronterer amb el terme municipal de St. Adrià del Besòs, més 
concretament del barri de La Mina, amb una població  bona part de la qual presenta 
problemes d’exclusió. Tanmateix mostren un tarannà i uns trets culturals i d’identitat 
molt definits. 

El nombre d’alumnat que presenta necessitats educatives especials o necessitats 
especifiques de suport educatiu és molt significatiu i així es constata en el nivell de 
competències que assoleixen, després d’una escolarització tardana i/o intermitent, en 
alguns dels casos. 

Malgrat que les famílies en general manifesten “gran interès” perquè els seus fills i filles 
promocionin d’etapa, sovint constatem que no coincideixen les expectatives que com 
escola tenim per als nostres alumnes i el nivell d’exigència i esforç que requereix 
aquesta promoció amb les expectatives de les famílies. 
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Pal·liar aquest desajust és un repte primordial que hem de plantejar-nos al centre si 
volem aconseguir la nostra missió: educar en i per la inclusió social. 

 

2.DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ ACTUAL: 
 

PUNTS FEBLES DEL CENTRE: 

Dinàmiques familiars (5%) que xoquen amb els valors que transmet el centre pel que fa 
al respecte, la diversitat i el diàleg. 

Poca participació d’algunes famílies (25%) 

Mobilitat de l’alumnat 

 

PUNTS FORTS DEL CENTRE: 

Escola petita d’una línia. 

Diversitat cultural. 

Coneixement de tots els alumnes i famílies per part de tot el claustre. 

Proximitat i comunicació diària amb les famílies. 

Majoria del claustre amb anys d’experiència al centre. 

Disponibilitat del professorat i professionals d’atenció educativa (SSAE, Ed social, TIS, 
PE) per resoldre els conflictes mitjançant el diàleg. 

 

3-OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA: 
Els principals objectius específics del nostre Projecte de convivència són: 

- Aconseguir la integració efectiva de tot l’alumnat i crear un bon clima de convivència 
entre tota la comunitat educativa. 

- Promoure la implicació de les famílies en la vida del centre, tant en horari escolar com 
en les activitats organitzades per l’AMPA. 

- Impulsar les relacions entre tots els membres de la comunitat educativa. 

- Prevenir els conflictes i la gestió positiva d’aquests mitjançant el diàleg i la mediació. 
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- Resoldre els conflictes que apareguin al centre. 

 

A partir de la diagnosi realitzada s’han concretat els següents objectius amb les diferents 
accions i activitats: 

OBJECTIU 1 : 
Aconseguir la integració efectiva de tot l’alumnat i crear un bon clima de convivència 
entre tota la comunitat educativa. 
 
ACCIONS: ACTIVITATS: INDICADORS: 
-Mensualment es valorarà la 
integració de l’alumnat 
(observacions directes en 
diferents situacions, xerrades 
amb els alumnes,…) 
-Donar a conèixer als alumnes 
més grans aquest document. 

-Activitats en grup que 
afavoreixen actituds de 
respecte. Debats, difusions, 
exposicions, cercles de 
diàleg. 
-Reunions amb altres 
organismes. 
-Tutories amb famílies. 
-Programa d’habilitats 
socials. 

-Garantir al 100% la 
realització d’activitats 
que afavoreixin el 
respecte i fer reunions 
amb famílies 
trimestralment. 
 
 
 
 

RESPONSABLES: Tota la comunitat educativa. 
TEMPORALITZACIÓ : Trimestralment. 
RECURSOS HUMANS: Tutor/a, Equip directiu, Pla de Barris. 
 

OBJECTIU 2:   
Promoure la implicació de les famílies en la vida del centre, tant en horari escolar com 
a l’AMPA. 
 
ACCIONS: ACTIVITATS: INDICADORS: 
-Informar les famílies a les 
reunions d’inici de curs sobre 
la dinámica del centre. 
-Potenciar la participació a 
les famílies als festivals 
d’hivern i final de curs, 
tallers,… 
-Seguir el pla de treball 
marcat on es tracta la relació 
i el treball que s’ha de fer 
amb les famílies. 

-Activitats conjuntes (festes, 
commemoracions, tallers…) 
-Creació d’espais per a les 
famílies. 
-Potenciar les vies de 
comunicació família-escola. 
-Dinamitzar l’AMPA. 

-Arribar a un 50% la 
participació de les famílies 
a les activitats de l’escola. 
 

RESPONSABLES: Tota la comunitat educativa. 
TEMPORALITZACIÓ : Trimestralment. 
RECURSOS HUMANS: Tutor/a, especialistes, Equip directiu, Pla de Barris, Consell 
escolar. 
 

OBJECTIU 3:   
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Impulsar les relacions entre tots els membres de la comunitat educativa. 
 
ACCIONS: ACTIVITATS: INDICADORS: 
-Des de l’equip directiu es 
potenciaran les reunions 
entre els diferents sectors de 
la comunitat educativa. 

-Planificació i dinamització 
de reunions amb serveis 
externs. 
-Reunions de claustre, 
cicles, consell escolar. 
-Sistematitzar reunions amb 
AMPA per tal de coordinar 
les actuacions. 
-Reunions amb les famílies. 
 

Planificar a principi de curs al 
100% les reunions de cicles, 
claustres i consell escolar. 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABLES: Equip directiu. 
TEMPORALITZACIÓ : Mensualment. 
RECURSOS HUMANS: Tutor/a, especialistes, Equip directiu, Pla de Barris. 
 

OBJECTIU 4:   
Prevenir els conflictes i la gestió positiva d’aquests mitjançant el diàleg i la mediació. 
 
ACCIONS: ACTIVITATS: INDICADORS: 
-Potenciar tot tipus 
d’habilitats socials i 
activitats cooperatives 
(MUSE). 
-Aplicació de les NOFC. 
-Implicació directa de les 
famílies en la resolució de 
conflictes greus. 
-Potenciar la participació 
dels alumnes mitjançant les 
reunions de tutoria. 
-Crear una junta de delegats 
i fer-la funcionar de manera 
seriosa i efectiva. 
-Bústia de l’Edu. 

-Informar dels drets i deures 
dels alumnes i normes. 
-Consensuar normes de 
funcionament entre alumnes i 
mestres. 
-Reunions quinzenals amb els 
portaveus de les classes per a 
tractar temes concrets i 
involucrar els infants en la 
vida del centre. 
-Cercles de diàlegs. 
-Pràctiques restauratives. 

- Garantir al 100% la 
realització de reunions 
quinzenals amb els 
portaveus de cada classe i la 
realització del 100% de 
solucionar conflictes 
mitjançant pràctiques 
restauratives i cercles de 
diàleg.  
 
 
 
 
 
 

RESPONSABLES: Tota la comunitat educativa. 
TEMPORALITZACIÓ : Quinzenalment. 
RECURSOS HUMANS: Tutor/a, especialistes, Equip directiu, Pla de Barris. 
 

OBJECTIU 5:   
Resoldre els conflictes que apareguin al centre. 
 
ACCIONS: ACTIVITATS: INDICADORS: 
-A partir de pautes concretes 
d’actuació segons el conflicte 
que es presenti. 

- Seguir el protocol de 
resolució de conflictes que 
apareix en aquest document 
i a les NOFC. 

- Resolució al 100% dels 
conflictes mitjançant el 
diàleg i les pràctiques 
restauratives. 
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RESPONSABLES: Tota la comunitat educativa. 
TEMPORALITZACIÓ : Durant el curs. 
RECURSOS HUMANS: Tutor/a, especialistes, Equip directiu, Pla de Barris. 
 

 

4.MESURES DE PREVENCIÓ, DETECCIÓ I INTERVENCIÓ 

EDUCATIVES: 
Les mesures de prevenció que realitzem al nostre centre són les següents: 

Absentisme: 

-Registrem l'assistència de l'alumnat diàriament. 

-Comuniquem de forma immediata l'absència a les famílies. 

-Disposem d'un protocol per a la detecció i seguiment de l'absentisme. 

-Omplim un justificant de retard  quan els alumnes arriben més tard de l’hora 
d’entrada i han de signar les famílies. 

-Dissenyem, conjuntament amb les famílies, estratègies d'intervenció per millorar la 
situació d'absentisme que pateix l'alumnat.  

-Ens coordinem de manera fluida i operativa amb els serveis educatius i els serveis 
socials en l'abordatge de l'absentisme, i també amb altres agents.  

-Estimulem l'interès, la participació i l'aprenentatge de tot l'alumnat per afavorir 
l'assistència.  

-Mantenim reunions amb la família i la informem de la situació i de la gravetat del fet 
que el seu fill en edat escolar no assisteixi amb regularitat a l'aula.   

Acollida: 

-Elaborem la carta de compromís educatiu com un document que faciliti l'acolliment 
de les noves famílies al centre i faciliti la seva implicació en els processos 
d'ensenyament dels seus fills i filles.  

-Contemplem el moment de preinscripció i matrícula com a part del procés d'acollida 
de les noves famílies i també disposem d'estratègies organitzatives i metodològiques 
concretes d'aula per facilitar l'acollida de l'alumnat nou.  

-Disposem d'un repertori compartit de recursos i materials didàctics per atendre 
l'alumnat nouvingut. 
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-Potenciem que l'alumnat conegui i participi en les activitats que promouen les entitats 
culturals, esportives i de lleure de l'entorn.  

-Preveiem actuacions per treballar la diversitat de l'alumnat, tot afavorint el 
coneixement mutu i facilitant la cohesió del grup.  

-Promovem la participació de les famílies nouvingudes en les activitats que hi 
organitza l'AMPA.  

-Tenim en compte l'entorn del centre en la planificació d'estratègies per afavorir 
l'acollida i integració de tots els membres de la comunitat educativa.  

-Tenim plantejada l'acollida i la integració de l'alumnat com un procés gradual i ben 
seqüenciat.  

Coeducació: 

-Donem les mateixes oportunitats d'expressió i participació a tot l'alumnat, 
independentment del gènere.  

-Establim la mateixa relació educativa i fomentem les mateixes tasques i 
responsabilitats en nois i noies.  

-Evitem rols o estereotips discriminatoris en el grup o en el joc.  

-Formem a la comunitat educativa en coeducació i en prevenció de la violència 
masclista o de caràcter homòfob.  

-Incorporem el projecte coeducatiu als diferents documents del centre.  

-Intervenim de manera específica per tal d'afavorir una igual implicació dels nois i 
noies.  

-Parlem amb l'alumnat sobre els conflictes relacionats amb la violència masclista o per 
raons d'opció afectivo-sexual.  

-Potenciem l'autoestima i donem les mateixes oportunitats d'establir relacions de 
convivència equilibrades.  

-Reconeixem la problemàtica de la violència masclista o per caràcter d'identitat sexual 
com una realitat que està patint part de l'alumnat.  

-Tractem les situacions de conflicte de caràcter sexista i homòfob.  

-Ens coordinem i col·laborem amb l'administració local en la prevenció de la violència 
sexista i amb l'acció coeducadora.  

-Ens impliquem en activitats de millora de l'entorn i participem en esdeveniments 
culturals organitzats per altres entitats del barri o municipi.  
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-Potenciem la participació de tot l'alumnat, intervenim i fem propostes en igualtat de 
condicions i d'oportunitats. Tenim en compte els recursos del territori per educar a favor 
de la coeducació.  

 

Competència social: 

-Formem la comunitat educativa en la competència social.  

-Establim pràctiques que afavoreixen l'exercici de la competència social com per 
exemple la cursa escolar, una mostra de convivència entre les diferents cultures que 
conviuen al barri, una jornada esportiva que esdevé una mostra de cohesió de grup i 
d’ús civilitzat de la via pública.  

-Tenim pautes de relació assertiva i respectuosa entre els membres de la comunitat 
educativa (reunions amb pares i mares, professorat, entrevistes,...)  

-Treballem la competència social des de les diferents matèries curriculars de manera 
transversal.  

-Adeqüem les mesures de promoció de la convivència de les NOFC als objectius del 
programa de competència social.  

-Aprofitem l'ocasió que ofereix la carta de compromís educatiu per consensuar amb les 
famílies els objectius per assolir un entorn de convivència.  

-Ens coordinem amb les entitats de l'entorn escolar, que eduquen a través dels valors, 
per a a la millora de les relacions interpersonals.  

-Establim unes relacions els docents amb l'alumnat basades en el reconeixement i el 
respecte mutu.  

-Fomentem, el sentit crític de l'alumnat per ensenyar-los a veure les coses per ells 
mateixos i no segons les nostres percepcions.  

-Impliquem  les famílies en les activitats que tenen a veure amb la millora de les 
relacions interpersonals, perquè fomentin activitats on es treballin les habilitats socials 
entre l'alumnat.  

-Potenciem espais de relació entre tots els membres de la comunitat educativa.        

-Potenciem que l'alumnat conegui i participi en les activitats que promouen les entitats 
culturals, esportives i de lleure.  

-Promovem el civisme i el compromís cívic.  

-Promovem la participació de l'alumnat en les diferents entitats locals, culturals o 
esportives que fomenten les habilitats socials.  
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-Recollim i divulguem les bones pràctiques realitzades en competència social. 

-Tenim en compte els recursos del territori per educar a favor de la competència social.  

-Treballem amb el professorat i l'alumnat per generar expectatives positives de millora 
i fer-les explícites a les famílies.  

-Treballem la competència social com a competència bàsica.  

Comunicació:  

-Disposem d'espais i de canals de comunicació que faciliten la coneixença personal i la 
cohesió de grup.  

-Disposem d'espais i d’aules petites a través del Projecte Escolta’m que permet a tots 
els membres de la comunitat educativa expressar la seva opinió i rebre informació, tenir 
un vincle positiu entre tutor i alumne,  fomentar l’escolta activa a través de l’aula petita 
i construir un bon clima emocional i de motivació per part de l’alumnat.   

-Sempre impliquem a les famílies en les activitats relatives a la millora de la 
competència lingüística.  

-Plantegem un tractament global de la llengua catalana com a vehicle de comunicació i 
eina de convivència al centre.  

-Potenciem la relació amb altres centres de l'entorn.  

-Recollim en els diferents documents de centre els valors de la competència lingüística.  

-Es realitzen colònies a cicle superior per ajudar a reforçar els vincles afectius entre 
alumnes, es treballa la cohesió de grup i es crea complicitat amb els mestres i alumnes.  
La convivència 24h i les tasques del dia a dia compartides, afavorint el treball en equip, 
són alguns dels elements importantíssims de les colònies com a factor cohesionador 
d’un grup classe. A més a més, compartir les tasques afavoreix l’autonomia personal i 
l’actitud de corresponsabilitat entre nens i nenes. 

-Recollim i fem difusió de les bones pràctiques realitzades. Recollim les pràctiques i 
els recursos treballats en l'àmbit de la competència comunicativa i el traspàs 
d'informació primària-secundària.  

-Acceptem respostes divergents i creatives.   

-Compartim i utilitzem els recursos personals artístics i culturals propis de cada individu 
en el treball desenvolupat a l'aula.  

-Ens fixem en les reaccions que provoca la nostra intervenció a l'alumnat... 

-Fomentem el diàleg assertiu i les actituds empàtiques per a millorar la comunicació. 
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-Mantenim comunicació regular amb la família per informar-la de l'evolució 
acadèmica i personal de l'alumnat.  

-Possibilitem un ambient de llibertat expressiva.  

-Treballem oralment i per escrit la competència lingüística.  

-Utilitzem el llenguatge oral en tots els seus registres (col·loquial, formal, científic).  

-Valorem i fem visible la diversitat lingüística de l'entorn.  

Conflictes greus: 

-Establim el marc de relació entre la família i el centre per compartir els objectius 
necessaris per assolir l'entorn de convivència i respecte que inspiren la carta de 
compromís educatiu.  

-Actuem amb rapidesa i eficiència en els casos de conflictes greus.  

-Coneixem i apliquem, en cas que sigui necessari, el protocol marc d'actuació en casos 
d'abusos sexuals i altres maltractaments greus a menors.  

-Detectem, recollim sistemàticament i analitzem els conflictes greus que tenen lloc en 
l'entorn escolar.  

-Diferenciem de manera clara entre conflictes lleus i conflictes greus i establim les 
actuacions que cal seguir en cada cas.  

-Donem a conèixer a les famílies les Normes d'Organització i Funcionament de Centre i 
el Decret de drets i deures de l'alumnat. 

-Establim un clima de confiança que afavoreixi la comunicació dels conflictes per part 
de l'alumnat al professorat corresponent.  

-Fem activitats de tutoria amb el grup-classe en què l'alumnat discerneix i identifica 
les conductes impròpies de les conductes greument perjudicials per a la convivència.  

-Fem conèixer les Normes d'Organització i Funcionament de centre i les conseqüències 
previstes quan es produeixen faltes greus.  

-Fem un recull sistemàtic dels conflictes que es donen a l'aula i analitzem les seves 
causes.  

-Mantenim contacte habitual amb els agents de seguretat pública i els professionals dels 
serveis socials de les administracions locals.  

-Parlem de la necessitat de gaudir d'un clima de seguretat i confiança a les sessions de 
tutoria i en altres matèries. 
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-Fem tallers de prevenció i sensibilització sobre el Bullying amb la Fundació Barça, 
per a infants de primària, a través de dinàmiques lúdiques i participatives on l’esport és 
l’eix motivador per a l’aprenentatge amb el principal objectiu de conèixer la noció de 
què és el bullying i el ciberbullying i aprendre a reaccionar davant aquesta dinàmica 
grupal, per tal de posar en pràctica les estratègies en la seva vida, i afavorir la 
convivència i la relació entre les persones. 

 

Conflictes lleus: 

-Contemplem la reparació i la reconciliació com a eines en la resolució dels conflictes.  

-Establim el marc de relació entre la família i el centre per compartir els objectius 
necessaris per assolir l'entorn de convivència i respecte que inspiren la carta de 
compromís educatiu. Fem activitats de desenvolupament de l'assertivitat i de l'empatia.  

-Fomentem que tant el professorat com l'alumnat vegin els conflictes com una 
oportunitat de creixement personal.  

-Abordem directament el conflicte amb les persones implicades.  

-Acceptem els petits conflictes com a part natural de la convivència i els aprofitem per 
desenvolupar actituds proactives i estratègies de resolució.  

-Actuem enfront els conflictes relacionats amb la violència: assetjaments, agressions, 
amenaces, de gènere, racisme ...  

-Afavorim l'acceptació de les diferències i les considerem com un valor afegit.  

-Analitzem a la comissió de convivència les causes dels conflictes que es produeixen 
habitualment al centre i fem propostes d'actuació.  

-Analitzem el nombre i la tipologia dels petits conflictes en el centre (equip directiu, 
equips docents, claustre, consell escolar).  

-Analitzem, a les reunions de l'equip docent i amb el grup-classe, les causes dels 
conflictes que sorgeixen a l'aula. i ens plantegem estratègies per a la seva resolució.  

-Avaluem l'efectivitat de la mediació en relació al grau de conflictivitat.  

-Estimulem i valorem la implicació de les famílies per aconseguir un clima d'aula 
positiu i constructiu.  

-Fem activitats a l'aula per afavorir la participació dels alumnes en la gestió, prevenció i 
resposta enfront els petits conflictes.  

-Fem difusió entre el professorat de les bones pràctiques de gestió de conflictes a l'aula.  
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-Fem treball de tutoria  sobre conflictes simulats, cercant diverses possibilitats per 
resoldre'ls.  

-Fomentem la participació i implicació de l'alumnat en la gestió dels conflictes de 
l'aula.  

-Impliquem  a les famílies en les activitats relatives a la millora de les relacions.  

-Intervenim  amb diligència quan detectem que s'està iniciant un conflicte amb els 
indicadors de rumors, provocacions, llenguatge ofensiu, prejudicis...  

-Parlem amb l'alumnat sobre els conflictes, tant els de l'aula com els de fora del centre.  

-Practiquem, amb l'exemple, la gestió positiva dels conflictes.  

-Procurem que hi hagi personal destinat a vigilar hores d'esbarjo, entrades i sortides, 
passadissos, lavabos...  

-Promovem un clima de col·laboració i respecte entre els docents, l'alumnat, les 
famílies i la resta de personal del centre.  

-Tenim una persona responsable de coordinar la mediació en el centre.  

Educació emocional: 

-Detectem situacions relacionades amb la salut emocional de l'alumnat.  

-Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l'entorn escolar que 
eduquen a través dels valors per a la millora de les relacions interpersonals.  

-Entenem que l'atenció individualitzada de l'alumnat també inclou aspectes 
emocionals i afectius. Establim relacions entre el professorat i l'alumnat que es basen en 
l'afecte i la cordialitat.  

-Es realitza el Projecte 1, 2, 3 emocions, que és un programa emocional de l’Agència 
de Salut Pública de Barcelona destinat a infants de 3, 4 i 5 anys. Es treballa la 
consciència emocional, la regulació emocional, l’autonomia emocional,  la competència 
social i les habilitats de vida i benestar. Amb l’1,2,3 Emoció! mestres i altres 
professionals de l’entorn escolar així com les famílies trobaran propostes, idees i 
reflexions per desenvolupar les competències emocionals dels infants contribuint a 
augmentar el seu benestar personal i social. 

-Fomentem un bon clima de confiança i suport mutu entre tota la comunitat educativa.  

-Preveiem activitats tutorials perquè l'alumnat de diferents cursos desenvolupin 
l'autoestima, l'automotivació i la presa de decisions.  

-Proposem activitats perquè l'alumnat pugui expressar, comprendre i autoregular les 
seves emocions de manera positiva. 
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-Tenim en compte en el pla d'acollida els aspectes emocionals de l'alumnat. Tenim en 
compte l'educació emocional a l'hora d'elaborar les mesures de promoció de la 
convivència de les NOFC.  

 

Educació per la pau:  

-Afavorim la reflexió sobre la pau basada en l'equitat, la justícia social, els drets humans 
i la resolució pacífica de conflictes.  

-Fomentem l'ús de la paraula en les relacions interpersonals. Construïm col·lectivament 
una reflexió ètica.  

-Establim relacions amb l'alumnat que es basen en el reconeixement i el respecte mutus. 

-Fomentem l'esforç i la capacitat de lluita noviolenta en la gestió dels conflictes i la 
vida de l'aula.  

-Fomentem l'esperit crític sobre les actuacions que poden fer superar les desigualtats 
tant personals com socials.  

-Fomentem la democràcia i la participació a través de l'organització de l'aula.  

-Formem a la comunitat educativa en la cultura de la pau.  

-Prenem mesures contra tot tipus de violències dins del centre.  

-Promovem que l'alumnat relacioni la cultura de la pau amb el respecte i el diàleg entre 
companys.  

-Revisem les relacions de poder, dins del clima de l'aula, per ajudar a què siguin 
solidàries i equitatives.  

-Tenim en compte els recursos del territori per educar a favor de la cultura de la pau.  

-Tenim pràctiques destinades a afavorir les relacions de cooperació i solidaritat.  

-Treballem des de l'escola perquè la formació tingui una dimensió comunitària de 
compromís per a la pau.  

-Vetllem pel respecte dels drets humans dins del centre. 

Educació per la responsabilitat: 

-Ajudem l'alumnat a conèixer les seves pròpies capacitats i límits i adquirir 
responsabilitat en funció d'ells.  

-Ajudem l'alumnat, des de la tutoria, que es marqui objectius d'aprenentatge i planifiqui 
l'acció per aconseguir-los, i en fem el seguiment.  
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-Ajudem l'alumnat, des de les diferents àrees, que es marqui objectius d'aprenentatge i 
planifiqui l'acció per aconseguir-los, i en fem el seguiment.  

-Compartim mesures, estratègies i actuacions en l'acció tutorial per estimular els valors 
de la responsabilitat i el compromís entre l'alumnat.  

-Estimulem l'autoestima i la confiança de l'alumnat en el seu procés d'aprenentatge.  

-Tenim la figura del promotor escolar que intenta aconseguir l’escolarització plena de 
l’alumnat gitano a Catalunya a les diferents etapes del sistema educatiu mitjançant la 
prevenció, la diagnosi i l’actuació precoç contra l’absentisme i el fracàs escolar. També 
intenta contribuir a l’èxit escolar i a la promoció sociolaboral de l’alumnat gitano, a més 
a més, de potenciar la visibilització i els valors de la cultura gitana dins el currículum 
escolar i la vida del centre educatiu. 

-Fixem normes de conducta per ajudar l'alumnat a controlar els seus impulsos i 
fomentar-los el valor de la responsabilitat. Fomentem, des de les diferents àrees, el valor 
de la responsabilitat com a eina d'aprenentatge individual i col·lectiu. Marquem hàbits i 
rutines de treball, i exigim a l'alumnat que es responsabilitzi del seu compliment.  

-Programem com valorar  la responsabilitat de l'alumne a les diferents àrees.  

-Promovem la responsabilitat com a eina d'aprenentatge i desenvolupament personal.  

-Promovem models o referents positius de comportament i treball que fomentin la 
responsabilitat.  

-Recollim el valor de la responsabilitat en el Projecte educatiu i la resta de documents 
del centre.  

-Recollim en les NOFC normes de conducta que potenciïn la responsabilitat i el 
compromís de l'alumnat en la bona convivència del centre i la gestió positiva dels 
conflictes. 

-Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar en la responsabilitat.  

-Valorem la importància del valor de la responsabilitat en el procés educatiu. 

Educació Intercultural: 

-Actuem amb rapidesa i eficiència en els casos de conflictes greus.  

-Analitzem i posem en comú aquells aspectes que són comuns a totes les persones.  

-Aprofitem l'avaluació per fomentar el progrés i l'èxit educatiu de tot l'alumnat i 
específicament de l'alumnat nouvingut.  

-Establim el marc de relació entre la família i el centre per compartir els objectius 
necessaris per assolir l'entorn de convivència i respecte que inspiren la carta de 
compromís educatiu. E 
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-Establim un clima de confiança que afavoreixi la comunicació i l'anàlisi dels conflictes 
tant per part de l'alumnat com del professorat.  

-Facilitem la participació de tota la comunitat educativa en el debat i la presa de 
decisions.  

-Incloem la diversitat social, cultural i ètnica del centre i de l'entorn com un contingut 
que cal treballar des de les diverses àrees.  

-Promovem la comprensió de la diferència i la diversitat cultural en el treball a l'aula, 
presentat com un fet positiu i no necessàriament com un fet generador de conflictes.  

-Promovem la participació de les famílies nouvingudes a l'AMPA del centre.  

-Tenim en compte la diversitat social, cultural i ètnica en el funcionament diari de l'aula.  

 

El valor de l'esforç: 

-Ajudem l'alumnat a conèixer les seves pròpies capacitats i límits i es marqui objectius 
d'aprenentatge i planifiqui l'acció per aconseguir-los. 

-Compartim mesures, estratègies i actuacions per estimular l'esforç entre l'alumnat.  

-Estimulem l'autoestima i la confiança de l'alumnat en el seu procés d'aprenentatge.  

-Fem que les dificultats en les activitats d'aprenentatge augmentin progressivament 
segons les característiques de l'alumnat.  

-Formem la comunitat educativa en valors instrumentals com l'esforç.  

-Impliquem l'alumnat en l'elaboració i gestió d'activitats del centre.  

-Promovem activitats de compromís cívic on l'alumnat ofereix el seu esforç en la 
millora de la societat.   

-Promovem l'esforç com a eina d'aprenentatge i desenvolupament personal en l'acció 
tutorial.  

-Recollim en les NOFC, normes de conducta que facilitin l'autocontrol de l'alumnat i la 
seva capacitat d'esforç i superació.  

-Sensibilitzem i orientem les famílies en el valor de l'esforç i com treballar-lo amb els 
seus fills.  

-Treballem l'error com a part del procés d'aprenentatge.  

-Valorem la importància del valor de l'esforç en el procés educatiu. 
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5.PROTOCOLS DE PREVENCIÓ, DETECCIÓ I INTERVENCIÓ 

ENFRONT SITUACIONS DE CONFLICTES GREUMENT PERJUDICIALS 

PER A LA CONVIVÈNCIA: 
Serà deure fonamental dels alumnes i de tots els que constitueixen la comunitat escolar 
aplicar i respectar aquestes normes en tot moment. 

Els alumnes no podran ser privats de l’exercici del seu dret a l’educació i l’escolaritat. 
(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), es fa una distinció 
entre conductes contràries a les normes de convivència  i conductes greument 
perjudicials per la convivència en el centre). 

El Consell Escolar del centre vetllarà  pel correcte exercici dels drets i deures dels 
alumnes i el compliment efectiu de les mesures correctores i les sancions, tenint en 
compte la gravetat de la falta, l’edat de l’alumne i les circumstàncies familiars, 
personals i socials. 

Per facilitar aquesta tasca el Consell escolar delegarà en una comissió permanent 
formada per: Director/a, un representant del professorat i un representant dels pares i 
mares, les funcions que exercitarà  la comissió de convivència. Aquesta comissió 
exercirà la funció de garantir la correcta aplicació d’allò que el present reglament 
estableix pel que fa a l’imposició de sancions als alumnes per conductes greument 
perjudicials per a la convivència. 

Es podran corregir els actes dels alumnes contraris a les normes de convivència 
realitzades dintre del recinte escolar o en activitats extraescolars organitzades pel centre 
i les que encara que realitzades fora del recinte escolar estiguin directament relacionades 
amb la vida i l’activitat escolar i afectin a la comunitat educativa. 
 

5.1 CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA 
1.- Faltes injustificades de puntualitat i assistència a classe. 

2.-Actes d’incorrecció que alterin el normal desenvolupament de les activitats 
del centre o de la classe. 

3.-Actes injustificats que alterin el normal desenvolupament de les activitats del 
centre o de l’aula. 

4.-Actes d’indisciplina, injúries i/o ofenses contra els membres de la comunitat 
educativa, dins del recinte escolar i fora d’ell sempre que afecti de forma 
directament a membres de la comunitat educativa. 

5.-Apropiació indeguda d’objectes. 

6.-Deteriorament intencionat de les dependències o el material del centre o la 
comunitat educativa. 
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7.-Entrar i sortir del centre incomplint les normes establertes. 

8.- Sortir de classe sense autorització. 

9.-  No entrar a la classe corresponent. 

5.1.1.Mesures correctores 

     a) Amonestació oral. 
  

    b) Privació del temps d’esbarjo i/o sortides escolars. El nen/a quedarà sota la 
vigilància del mestre que l’ha amonestat o romandrà a una altra classe en cas 
de sortida. 

c) Realització de tasques educadores, fora de l’aula. La realització d’aquestes 
tasques no es  podrà prolongar per un període superior a dues setmanes. 

d) Amonestació escrita per part dels mestres o director/a del centre que serà 
lliurada als pares/mares i que haurà de ser retornada al centre degudament 
signada. També es comunicarà per telèfon aquesta amonestació. 

e) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars, o complementàries  
de forma puntual o per un període que no excedirà un mes. 

f) Canvi de grup de l'alumne/a per un període màxim d’una setmana amb feines 
específiques que l’alumne haurà de realitzar coordinades pel seu tutor/a. 

g) Suspensió del dret d’assistència a determinades classes, per un període no 
superior a cinc dies lectius. L’alumne haurà de romandre en el centre 
efectuant treballs acadèmics que se li encomanin. La comissió o direcció 
seran els encarregats  de decidir en cada cas  la classe o lloc del centre on 
faran els treballs acadèmics. 

 

5.1.2.Procediment 

Les conductes contràries a les normes de convivència podran ser sancionades pel mestre 
tutor o especialista. 

Per aplicar les mesures e), f) i g) serà necessari l’acord del cicle i la ratificació de 
l’equip directiu. El mestre/a i direcció seran els encarregats de   comunicar-les, de forma 
que quedi constància escrita per als pares o tutors legals de l’alumne/a. Si l’alumne 
reincidís més de tres vegades en aquest tipus de conductes es consideraran greument 
perjudicials per a la convivència en el centre, havent-se d’aplicar les mesures 
corresponents. 

5.2.CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA 
1.- Actes greus d’indisciplina, injúries o ofenses, dintre del recinte escolar contra els 
membres de la comunitat educativa. 

2.- L’agressió física o amenaça contra altres membres de la comunitat educativa. 

3.- El deteriorament greu, intencionat de les instal·lacions o del material del centre. 

4.- Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les 
activitats del centre. 
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5.- Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per la salut i la integritat 
personal dels membres de la comunitat educativa. 

6.-La suplantació de la personalitat en actes de la vida acadèmica, la falsificació o 
sostracció de material acadèmic. 

7.- La reiteració en la comissió de faltes contràries a les normes de convivència. 

8.- Sortir del centre sense autorització. 

 

 

5.2.1.Mesures correctores 

La ratificació de conductes greument perjudicials per a la convivència i considerades 
per tant faltes greus correspondrà a la Comissió de Convivència. 

 

a) Realització de tasques educadores (ajut a altres companys, mestres..) i/o 
reparació econòmica dels danys causats al material, les instal·lacions escolars 
o a altres membres de la comunitat educativa. 

b) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries  
del centre durant un període que no podrà superar al que resti per a la 
finalització del curs escolar, atenent a la gravetat i/o reiteració de la falta. 

c) Suspensió del dret d’assistència al centre o a determinades classes per un 
període inferior a deu dies.  Això no comportarà la pèrdua del dret a 
l’avaluació contínua i amb l’obligació de realitzar determinats treballs. 

d) Inhabilitació de cursar estudis al centre (pel període que resti per finalitzar el 
curs acadèmic). 

 

5.2.2.Procediment 

El mestre encarregat en parlarà amb direcció, qui ho portarà a la comissió de 
convivència, per prendre les determinacions adients. 

La decisió que es prengui haurà de ser ratificada per l’equip directiu que ho portarà al 
claustre. Si és necessari es demanarà la col·laboració a  l’especialista de l’EAP.  

Totes les faltes considerades greus es comunicaran per escrit a la família de l’alumne i  
serà informada també per telèfon i convocada a una entrevista personal si s’escau. 
Aquestes incidències quedaran arxivades al centre. 

En cas de la pèrdua del dret d’assistència al centre, serà l’Administració educativa qui 
procurarà un altre lloc escolar en un altre centre. 

 



 

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA  ESCOLA EDUARD MARQUINA 2019-2020      Pàgina 21 

 

6. PROCEDIMENT DE DIFUSIÓ I REVISIÓ DEL DOCUMENT: 
El principal objectiu d’aquest document és donar-lo a conèixer a tota la comunitat 
educativa.  

Les funcions de la comissió de convivència estan recollides a les NOFC del Centre i en 
la normativa referenciada al principi d’aquest document.  

La comissió de convivència de la nostra escola es reunirà cada vegada que sigui 
necessari a criteri de l’equip directiu o d’altres membres de la comunitat educativa. 

Direcció serà l’encarregada de comunicar a les persones afectades les decisions i acords 

presos per la Comissió de Convivència. 

 

 

Aprovat per unanimitat en claustre el dia 12 de febrer de 2020 

Aprovat per unanimitat pel consell escolar el dia 6 de març de de 2020 


