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1.- INTRODUCCIÓ  
Entenem l'escola com el reflex de la societat on tots els ciutadans i ciutadanes adquireixin uns                

coneixements i uns hàbits de socialització i de relació amb els altres. Un dels seus objectius bàsics                 

ha de ser ensenyar i aprendre a viure i conviure; ha de fomentar i liderar la convivència, tant a                   

l’interior del centre educatiu com al seu entorn immediat. El nostre Projecte convivència (PdC) és               

l’instrument on es reflecteixen les accions que l’escola Martí Poch desenvolupa per capacitar tot              

l'alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes i                   

respon a les necessitats concretes del nostre  centre. 

Conviure significa viure plegats i en bona relació. La convivència demana una formació integral de               

la persona i es fonamenta en els valors de la pluralitat, la participació democràtica, la inclusió social,                 

la igualtat d’oportunitats, el respecte a la diferència, la gestió positiva de conflictes i la cultura de                 

pau. 

La convivència comporta una consciència de la pròpia identitat que implica l’acceptació de l’altre i               

un sentit de pertinença i contribució personal a la societat. Per educar en la convivència, posarem                

l'accent en les relacions, en tot allò que ens uneix més que en les diferències. Per això buscarem                  

espais i moments que facilitin el coneixement i el reconeixement de les persones que viuen en el                 

mateix poble, poble veí o nouvingut per potenciar la confiança mútua i propiciar la conversa, el                

diàleg i la reflexió.  

És bàsic, per a la convivència, parlar molt i escoltar més i fer-ho amb un to optimista i positiu. El                    

diàleg suposa tenir una actitud d’escolta activa i estar disposat a canviar d’opinió davant els               

arguments de l’altre. Els lligams afectius són elements bàsics per a la construcció de personalitats               

equilibrades. En la convivència no es dona un simple contacte passiu, una coincidència en un espai;                

l’altre hi és present, ens importa i genera emocions i sentiments. D’altra banda, el conflicte és                

inevitable i forma part de les relacions socials d’una societat oberta i complexa. Afrontarem cada               

conflicte des de la singularitat, evitant les generalitzacions i a partir de la gestió positiva dels                

conflictes. Aquests són els fonaments d’una escola inclusiva i d’una educació intercultural que han              

de contribuir a garantir la igualtat i a respectar la diversitat en una societat més cohesionada i                 

menys excloent. 

El projecte respon a un plantejament integral i global de la convivència, partint d’un procés               

d’aprenentatge col·lectiu i amb una organització que gestiona, articula i dona sentit tant a les               

actuacions com als processos. Per aquest motiu, les accions que s’hi proposen poden ser              

abordades des de nivells diferents (valors i actituds, resolució de conflictes i marc organitzatiu)              
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adreçades a l'aula, al centre o a l'entorn, amb l'avinentesa que la permeabilitat entre              

aquests tres àmbits d’intervenció afavoreixen la transferència d’aprenentatges, valors, creences,          

actituds i hàbits relacionals. També recull els mecanismes que el centre estableix a l'hora de               

resoldre els conflictes i de crear una atmosfera de treball i de convivència segura i saludable. 

Normativa 

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.  

La Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, determina                 

a l’article 124.1 que els centres inclouen a la programació general anual el seu pla de convivència i                  

totes aquelles actuacions i activitats programades per al foment de la convivència escolar.  

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. 

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 ha 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 es duguin a terme, 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.  

La Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació               

del Projecte de convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte educatiu de centre,                

determina que els centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya han de tenir implementat el               

Projecte de convivència en el marc del seu Projecte educatiu, en un termini màxim de tres anys a                  

partir de la data de publicació. 

A més d’aquesta normativa general, a cada tema que desenvolupa el nostre projecte de              

convivència es recull també la normativa específica. 
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2- CONTEXTUALITZACIÓ  
 

A l’escola assisteixen aproximadament un total de 200 alumnes. Entre l’alumnat hi ha diversitat              

lingüística i cultural. L’escola esdevé un espai on llengües i cultures conviuen en harmonia i alhora                

faciliten l’aprenentatge lingüístic i intercultural. El nivell socioeconòmic de les famílies és mitjà,             

majoritàriament treballen en el sector terciari i poques al sector primari, com es podria pensar degut a                 

l’entorn rural. 

El Projecte de convivència té com a missió contribuir a l’èxit personal, acadèmic, social i laboral de tot 

l’alumnat.  

3- OBJECTIUS GENERALS 

● Elaborar un projecte de convivència global amb la participació, la implicació i el compromís 

de tota la comunitat educativa.  

● Potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat. 

● Ajudar cada alumne/a a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món. 

● Garantir l’aplicació ferma i flexible de les normes. 

● Fomentar la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió del conflicte. 

● Fomentar una cultura de la pau i la no-violència, juntament amb els valors que fan possible 

preservar i enriquir la vida de totes les persones. 

 4- NIVELLS  I ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

El plantejament global i integral que proposem comporta abordar el projecte de la convivència des 

dels nivells següents: 

A. Valors i actituds Contribuir que tot l’alumnat sigui competent en la relació amb si mateix, amb                  

els altres i amb el món per tal d’aconseguir l’èxit acadèmic, personal, social i laboral. 

B. Resolució de conflictes Quan es produeixen situacions que atempten contra la convivència              

calen mecanismes d’actuació. D’acord amb un model integrat de resolució dels conflictes, entenem             

que, per abordar les diferents situacions en què es poden trobar els centres, calen orientacions i                

protocols per recuperar la relació entre les parts, reparar-ne els danys i aportar resolucions positives               

a aquestes situacions. 

C. Marc organitzatiu No és possible la convivència si no tenim una organització que gestioni,                

articuli i doni sentit a les actuacions i als processos. L’organització afavoreix o dificulta el clima de                 
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convivència. Per tant, un projecte de convivència ha de preveure actuacions sobre aspectes             

organitzatius dels centres. En aquest sentit, és imprescindible que el PdC sigui un document viu,               

interrelacionat i coherent amb la resta de documents de centre.  

ÀMBITS D’ACTUACIÓ  

Un plantejament global de la convivència necessita una acció coordinada i coherent entre tots els               

agents educatius que intervenen en els diferents espais i temps dels nostres alumnes. És per això                

que entenem que el projecte de convivència ha de plantejar-se des de tres àmbits d’intervenció:  

● Centre 
● Aula 
● Entorn 

 

4.1- QUADRE RESUM D’ACTUACIÓ PER NIVELLS I ÀMBITS 

 ÀMBIT 

NIVELL CENTRE AULA ENTORN 

ORGANITZACIÓ DE CENTRE PEC Projecte educatiu de centre 

Coeducació 

Pla d’acollida ( inclusió, interculturalitat) 

PAD Pla d’atenció a la diversitat 

NOFC (normativa d’organització i funcionament de 

centre) Protocol d’absentisme, Comissions del 

Consell escolar (convivència, econòmica, menjador, 

reutilització, permanent) 

Comunicació  ( entrevistes pares- mestres, reunions 

inici de curs, circulars, agendes, bloc ...) 

Participació AMPA, COMITÈ AMBIENTAL, CAD, 

CSC, Pla Educatiu d’entorn  (PEE) com a espais 

de participació de la comunitat educativa  

VALORS I ACTITUDS Pla d’acció tutorial (PAT) 

Projecte d’innovació Som un equip: 
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● Educar en el respecte 

● Educar en l’esforç  

● Educar en la responsabilitat 

● Educació per la pau 

Educació socioemocional: 

● Autoestima 

● Gestió d’emocions i sentiments 

● Empatia 

● Gestió i resolució positiva de conflictes 

 

5.- ORGANITZACIÓ DE CENTRE 

5.1 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC ) 

El Projecte Educatiu de Centre és el document marc en què es defineix el tipus d’ensenyament que                 

es vol fer i que explicita les directrius i les aspiracions comunes, tot considerant les característiques                

i les peculiaritats del medi social, cultural i econòmic que envolta el centre escolar (Serafí Antúnez,                

1998).  

S’entén com a document marc, ja que, partint de l’explicitació d’uns principis ideològics, defineix els               

principals acords consensuats per la comunitat escolar en relació als principis pedagògics, els             

objectius i l’estructura organitzativa del centre. 

D’aquesta manera, fonamenta i justifica les decisions del centre d’ordre pedagògic, administratiu o             

de govern, en coherència amb l’entorn. 

És un document viu, que respon a la realitat viva del centre i dels seus integrants, recull la línia                   
educativa del centre i la fa explícita. Per això, guarda un equilibri entre la tradició i l’actualització, i                  
evoluciona a mesura que ho fa la comunitat escolar i les seves actuacions. 

 
 TRETS D’IDENTITAT 

 A) LLENGUA D’APRENENTATGE 

S'utilitza la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de comunicació en les             

actuacions docents i administratives del centre. Es fomenta la integració de l'alumnat que no              

7 



PROJECTE  DE CONVIVÈNCIA                                           CURS 2019-2020 

tingui la llengua catalana com a pròpia. S'ha de garantir, en acabar l’escolarització, que els               

alumnes tinguin un domini correcte, oral i escrit, de les dues llengües oficials. 

  B)  ESCOLA PLURILINGÜE 

S’impulsa un projecte educatiu plurilingüe en el qual el català, com a eix vertebrador,              

s’articula de manera coherent amb l’ensenyament de les altres llengües tot establint acords             

per relacionar les diferents estratègies didàctiques. La introducció de la resta de llengües es              

desenvolupa tal i com es contempla el Projecte Lingüístic de centre. 

  C)  ESCOLA INCLUSIVA. EDUCACIÓ PER A LA DIVERSITAT 

Es vetlla per l’escolarització inclusiva de tot l’alumnat atenent les seves necessitats            

educatives i prioritzant, sempre que sigui possible i adequat, la màxima participació en els              

entorns escolars ordinaris. 

 D)  APRENENTATGE COMPETENT 

L’escola treballa per l’assoliment de les competències bàsiques, entenent-les         

fonamentalment com a eines per integrar-se adequadament en un món complex i canviant:  

aprendre a ser i a actuar de manera autònoma; aprendre a pensar i comunicar; aprendre a                

descobrir i tenir iniciativa; aprendre a conviure i a habitar el món. 

Es prioritza l’assoliment per part de l’alumnat d’un bon nivell de comprensió lectora,             

d’expressió oral i escrita, d’agilitat en el càlcul i en la resolució de problemes i d’autonomia                

en l’aprenentatge. 

E)  EDUCACIÓ INTERDISCIPLINÀRIA 

Es promou el desplegament de l'organització, objectius i continguts de les àrees del             

currículum, establint com a finalitat central el desenvolupament de les competències           

bàsiques en l'alumnat. 

F)  LÍNIA METODOLÒGICA 

La línia metodològica es basa en la unificació de criteris al llarg dels cicles en els aspectes                 

bàsics dels aprenentatge i ha de partir de l’entorn de l’alumnat i de la realitat sociocultural                

catalana.  
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Tindrà en compte: 

● La participació activa de l’alumnat.  

● La flexibilitat i varietat en els mètodes i en els agrupaments. 

● S'impulsen projectes pedagògics que requereixin l’experimentació, manipulació,       

registres de dades. 

 G) COHERÈNCIA EN EL PROCÉS EDUCATIU DE L’ALUMNE 

Es duu a terme la coordinació entre el professorat de la llar i parvulari, parvulari i primària i                  

el de primària i secundària per afavorir les transicions i la coherència del procés educatiu i la                 

millora dels aprenentatges dels alumnes. 

H) ESCOLA OBERTA A LES TECNOLOGIES DE L'APRENENTATGE I EL          

CONEIXEMENT 

S'integren les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) i les de l’aprenentatge i                

coneixement (TAC) en el procés d’ensenyament-aprenentatge i en l’avaluació de les           

diferents àrees del currículum. 

I) ESCOLA ACONFESSIONAL I PLURALISTA 

Es respecten les diferents maneres de pensar i l’escola s'obre a tothom. S'educa per a la                

llibertat, la responsabilitat i per a l’adquisició d’hàbits i conductes que fan dels seus membres               

persones socials dignes de la comunitat on viuen. 

J) ESCOLA COEDUCADORA I NO SEXISTA 

S'educa per a la convivència i respecte als altres basant-se en la coeducació, sense cap               

mena de discriminació per raó de sexe. 

 K)  EDUCACIÓ PER A LA PAU, LA COOPERACIÓ I LA SOLIDARITAT 

Es rebutja qualsevol forma de violència com a mitjà de relació social. Es promouen valors               

que faciliten la vida en comú, la cohesió social i la solidaritat entre els pobles. 
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L) EDUCACIÓ PER A LA SOCIALITZACIÓ 

S'educa en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels drets i deures               

que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. 

M) ESCOLA DEMOCRÀTICA, DIALOGANT I OBERTA A LA PARTICIPACIÓ 

S'estimulen els valors d’una societat democràtica. La gestió escolar es basa en la             

transparència i la participació activa dels diferents estaments de la comunitat, segons les             

atribucions que tenen cadascuna. 

N) BIBLIOTECA ESCOLAR 

Es fomenta i es valora la competència lectora de l’alumnat tal i com consta en el PLEC. La                  

biblioteca és l’entorn d’aprenentatge del centre on s’integren els ensenyaments i           

aprenentatges de les diferents àrees curriculars i especialment l’hàbit lector. 

 O) EDUCACIÓ COM A PROCÉS INTEGRAL 

Es promou la integració en els processos d’ensenyament-aprenentatge de continguts          

vinculats a la coeducació, la ciutadania, l'arrelament al medi, la convivència, l’educació            

ambiental, la salut, l’alimentació sana, la comunicació audiovisual, l’accés a la informació i             

l'esport. 

 P) CAPACITAT D’INNOVACIÓ 

La comunitat educativa manté una actitud oberta a les innovacions, als canvis i a les noves                

demandes de la societat. El professorat participarà del Pla de formació de zona i centre               

(PFZ - PFC) aprovat en el Consell Escolar i planificat segons les necessitats detectades a               

l’escola (Projecte de direcció i Programació general anual). 
 

5.2 PLA D’ACOLLIDA 
5.2.1 INTERCULTURALITAT 

Les societats actuals es caracteritzen per una alta complexitat i pluralisme. La bona gestió              

d’aquesta complexitat comportarà una societat més cohesionada i inclusiva.. Per tant, l’educació per             

a la convivència s’ha de basar en les relacions de confiança i reconeixement mutu, la construcció                
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d'una identitat autònoma i d’una identitat col·lectiva per part de cada individu, i el              

compromís i l'esforç per relacionar-se positivament. No és suficient partir d'un context de tolerància,              

ja que aquest concepte no implica necessàriament la construcció compartida basada en el diàleg,              

en la interculturalitat i en la relació intergeneracional, elements necessaris per a la convivència i la                

cohesió social en clau d’igualtat i dret a la diferència.  

  
Els tres eixos bàsics sobre els quals s’ha de bastir l’educació intercultural són els següents:  
 

• Igualtat: garantir una educació bàsica i de qualitat per a tothom. Una educació més eficaç i                 

més integradora, amb altes expectatives per a tothom, que ens iguali en oportunitats.  

• Diversitat: educar per aprendre a conviure en societats plurals i complexes, comprendre el              

món en tota la seva diversitat, compartir valors, valorar tothom i per tant, també les seva                

llengua i cultura, remarcar allò que ens fa iguals, gestionar de forma positiva els conflictes i                

participar en un projecte de futur compartit.  

• Identitat: educar per contribuir a la construcció de personalitats madures i responsables,             

d’identitat múltiple, amb arrels i sentit de pertinença al territori on viuen; capaces d’adoptar              

criteris que ajudin a prendre decisions i a gestionar complexitats.  

 

ÀMBIT DE CENTRE 

Es garanteix que els professionals del centre coneguin aspectes importants relacionats amb            

l’alumnat nouvingut i la seva cultura. En Pla d’acollida del centre queden recollides les actuacions               

per promoure la integració escolar i social d’origen estranger.  

L’equip directiu sempre que sigui possible avançarà les dades al tutor que acollirà l’alumne perquè               

pugui preparar les activitats d’acollida a l’aula. 

Des de la CAD es promouen les estratègies pedagògiques, materials i recursos per atendre millor               

la diversitat, aquestes estan recollides en (PAD). Des del PEE i la CSC també es promouen                

recursos. 

En el Pla d’acollida es recullen les actuacions per promoure la integració, escolar i social de                
l’alumnat d’origen estranger.  

En el Projecte educatiu s’incorporen els valors i la mirada intercultural a l’igual que en la resta de                  

documents del centre com a elements bàsics per a l’èxit educatiu.  
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En les NOFC les actituds o conductes que impliquin discriminació per raó de raça o naixença s’han                 

de considerar especialment greus.  

El Pla d’acció tutorial inclou activitats que fomenten el coneixement i el respecte per la diversitat                

cultural de l’alumnat.  

El Projecte Lingüístic del centre té en compte la mirada intercultural en la que es valoren i                 

reconeixen totes les llengües existents al centre.  

El centre aplica un pla d’acollida per alumnes i mestres en el que es contempla el respecte a les                   

diferències personals i culturals.  

 
ÀMBIT D’AULA 

1.- Acollida a l’alumnat nou 

Sempre que es pugui, s'anticipa l’entrada de l’alumne/a als companys, fomentant actituds d’interès             

per conèixer aspectes del seu país i de la seva cultura mitjançant activitats que els ajudin a                 

valorar-la. 

Es pot incorporar a l’aula algun tipus d’ambientació acollidora que faciliti les rutines escolars i               

aprenentatges molt bàsics (rètols, fotografies, murals amb molta imatge...).  

A nivell més pràctic caldrà preveure aspectes com: nom del penjador, nom de l'alumne/a a les                

llistes, lloc on s’asseurà, el material bàsic dels primers dies… per tal que des del primer es pugui                  

situar i sentir-se com un del grup. 

 

2.- Activitats de presentació 

S’organitzaran activitats senzilles de dinàmica de grups i jocs que permeten incorporar des del              

primer moment les estructures comunicatives pròpies de la presentació dels companys/es al nou             

alumne/a.  

Facilitar la identificació dels companys de classe per mitjà d’una etiqueta o enganxina amb el nom,                

que podem posar a la bata o a la taula. També es pot elaborar una llista amb els noms i la foto al                       

costat. 
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El tutor s´ocuparà també de que el/la alumne/a conegui tots els espais de l'escola i l’ús que se’n fa.                   

També caldrà presentar-li els mestres especialistes i d´altre personal proper com pot ser el/la              

secretari/a, el/la conserge, monitores de menjador, etc. 

Tan bon punt sigui possible el tutor farà el primer contacte amb la família per recollir informació de                  

l’alumne/a, per traspassar informació a la família, entorn al seu funcionament o per resoldre els               

dubtes que pugui tenir, carta de compromís. 

Durant el primer mes es poden dur a terme activitats a la sessió de tutoria de l'àmbit de                  

l’autoconeixement i coneixement dels companys per tal de fomentar una bona convivència i             

integració al grup. Aquestes activitats estan incloses en el Pla d’Acció Tutorial (PAT). 

 
3.- Organització i funcionament de la classe  

El tutor o la tutora plantejarà estratègies que comporten la col·laboració de tots els alumnes en les                 

noves situacions que es plantegen a l’aula, la qual cosa afavorirà i enriquirà la vida del grup.  

Per exemple, organitzar un grup d’alumnes que durant un període de temps curt i de manera                

rotativa assumeixin  responsabilitats concretes, com ara:  

● Compartir amb l’alumne/a nouvingut/da algun càrrec de la classe. 

● Ser el referent per a aquest alumne davant de qualsevol dificultat quotidiana.  

● Fora de l’escola convidar-lo i acompanyar-lo a participar en les d’entitats culturals del             

poble ( biblioteca, agrupació com el CAU, activitats esportives ...). 

● Ajudar-lo en activitats concretes d’aprenentatge, dins o fora de l’aula.  

● Acompanyar-lo, tenir-lo present a les hores de pati, a les entrades i sortides. 

 Altres estratègies més globals serien, per exemple:  

Planificar activitats per a donar a conèixer la seva cultura al grup classe, com              

ara: 

● Situar en un mapamundi el lloc de procedència  

● Viatjar-hi amb el google maps 

● Comparar els alfabets si són diferents del llatí (alfabet àrab, l’alfabet ciríl·lic)  

● Escriure el nom dels companys en la seva llengua, llegir un text i comparar les               

diferències, fer jocs, aprendre cançons, música, contes del país, gastronomia i artesania            

típica, etc. 
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● Muntar un racó amb fotografies, textos, salutacions  etc. 

● Tenir en compte els aspectes diferencials al llarg del curs quan es treballin temes              

culturals, com a mitjà d’inclusió i també com a element enriquidor per a la resta               

d’alumnes de la classe 

4.- Seguiment i coordinació 

El/la responsable del seguiment del procés d’aprenentatge de cada alumne/a és, junt amb la              

Comissió d’Atenció a la Diversitat, el/la tutor/a que es coordinarà en les reunions de Cicle amb la                 

resta del professorat que intervé en l’atenció a l’alumne/a. I quan s´escaigui amb els serveis               

externs. A partir d’aquestes reunions es podrà valorar el seu progrés i es podrà replantejar               

metodologies, continguts i materials, així com els ajustaments curriculars necessaris. 

Els nous codis culturals i les normes de funcionament costen d’adquirir i d’assolir. Al principi, els                

alumnes poden estar molt desorientats i hem de ser conscients de l’esforç personal i intel·lectual  

que representa per a molts el fet d’haver d’entendre les nostres demandes o d’adaptar-se a l’entorn                

nou. Per això és important no donar res per suposat i informar-los pas a pas i amb tots els detalls                    

del que volem. 

En les reunions de Cicle el tutor/a recollirà informació de tots els mestres sobre l'adaptació o no a                  

l’entorn, als companys/es, a les matèries, etc. És fonamental detectar els alumnes que tinguin              

dificultats greus de comunicació lingüística i posar-se en contacte amb el mestre d'Educació              

Especial per a establir les línies de treball per a ajudar aquests alumnes. Davant la perspectiva de                 

trobar-nos amb alumnes que no dominen prou l’idioma, el tutor o la tutora assignarà a aquests                

alumnes un “alumne/a-tutor/a” (de manera voluntària) del seu mateix grup, a fi que pugui ajudar-los               

en la seva adaptació. Convé dirigir-se a ells amb missatges curts, clars i amb vocabulari senzill.                

Especialment al principi, caldrà marcar tasques senzilles, i que tinguin com a principal objectiu              

millorar la seva competència comunicativa.  

Si es veu necessari caldrà adaptar temporalment i en la mesura que es pugui, els materials                

curriculars i els criteris i instruments d’avaluació i reflectir-lo en un document o Pla d´Acollida.               

L’aprenentatge d’un idioma és un procés lent i que genera ansietat en molts alumnes, per la qual                 

cosa hem de ser pacients i sol·licitar ajuda o assessorament sempre que sigui necessari. 

També caldrà tenir en compte les oportunitats que el Pla Educatiu d´Entorn pot oferir a aquests                

alumnes per tal que rebin un suport fora de l'escola.  
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5. Acollida als alumnes repetidors 

Donat que és un tema sensible caldrà parlar amb la família de com informaran al nen/a de la decisió                   

presa i fer-ho de manera positiva i sense culpabilitzar-lo. També es concretarà com serà l´entrada a                

l´inici de curs amb el grup de classe nou. I els tutors informaran als dos grups-classe implicats, el                  

que deixa i el que s´incorporà, del canvi. Sempre parlant de manera positiva de l´alumne/a. 

Fer activitats de presentació, que ell expliqui coses que li agraden, preguntar-li a qui coneix i si té                  

algun amic en el grup per poder-li fer de company integrador en el grup. Fer un treball a tutoria, tots                    

som diferents i necessiten coses diferents, aprenem de forma diferent, tenim ritmes diferents i cal               

respectar-nos. 

Si es veu convenient els primers dies l´alumne/a repetidor pot tenir cert protagonisme en activitats               

concretes per tal que els altres el coneguin millor. També es pot incidir en l´estona de Tutoria en fer                   

activitats d'autoconeixement i d’autoestima per tal de poder integrar millor a l´alumne/a repetidor/a. 

 

6. Acollida de mestres nous 

El primer contacte amb els mestres nous al centre es basarà en l’atenció telefònica, facilitació de                

dades del centre, horari, com arribar-hi i serveis de restaurants, hotels si és necessari. 

Després hi haurà la rebuda per part de la directora o en la seva absència algun membre de l’equip                   

directiu. Es designarà com a referent el coordinador de cicle per fer l’acompanyament en la               

dinàmica del centre. El/la cap d’estudis serà el referent per concretar aspectes de la línia               

metodològica de l’escola i materials que s’utilitzen. 

Se li farà entrega d’un dossier informatiu amb les dades referents a l'organització de centre, línia                

d’escola, metodologia, materials didàctics, projectes i activitats diverses per facilitar la seva            

incorporació al centre.  

El/la coordinadora de riscos laborals li comunicarà la distribució de l’edifici i quines són les línies                

d’evacuació principals i alternatives. També li explicarà les consignes bàsiques d’actuació en cas             

d’una emergència. Per altra part, li lliurarà el document de prevenció de riscos relatius a la feina i el                   

d’activitats potencialment perilloses. 
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7. Acollida a les famílies  

ÀMBIT DE CENTRE 

a.-Jornada de portes obertes  i preinscripció 

Una setmana o dues abans del període de preinscripció, que marca el Departament d’Educació,              

l’equip directiu del centre fa arribar informació a les famílies del municipi i dels pobles de l’entorn                 

(Senan, Vallclara i Vilanova de Prades). S’envia una carta on se’ls convida a la sessió de portes                 

obertes que l’escola porta a terme i s’hi adjunta un fulletó on es resumeix la línia metodològica del                  

centre. 

A la sessió de portes obertes hi participen les mestres d’educació infantil com a protagonistes,               

explicant els seus projectes, la metodologia de treball i l’acolliment al nou alumnat de P-3. L’equip                

directiu i els mestres de primària destaquen també alguns aspectes del treball que es fa a primària i                  

seguidament es fa un recorregut per les instal·lacions de l’escola. L’AMPA també aporta informació              

de les activitats, projectes i col·laboracions que realitza com a membre de la comunitat escolar.  

També s’ofereix a les famílies poder visitar l'escola en horari lectiu per poder veure in situ la                 

metodologia de treball. 

Cada curs escolar, el Departament d’Educació publica la normativa i el calendari de preinscripció i               

matriculació per demanar plaça en un centre sostingut amb fons públics. 

Durant el període de preinscripció el centre garanteix  que les famílies coneguin: 

● el calendari del procés de preinscripció 

● els criteris pels quals s’adjudiquen les places a cada centre 

● les dates per fer reclamacions, en les diferents fases del procés 

● la documentació necessària per formalitzar la matrícula 

El centre publica a la cartellera de dins el recinte les llistes, provisionals i definitives, donat que són                  

dades confidencials.  

S’informa a les famílies que un cop finalitzat el procés de preinscripció, el consell escolar del centre                 

juntament amb la comissió de garanties d’admissió de la zona d’escolarització, són els             

responsables de l’adjudicació de les places escolars ofertades, aplicant els barems del Departament             

d’Educació.  
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La preinscripció és el primer contacte personalitzat de les famílies amb el centre educatiu. En               

aquesta fase es vetlla perquè la comunicació amb les famílies sigui propera i eficaç. Això afecta a                 

tots els professionals que les atenen (administratiu, algun membre designat per l’equip directiu,             

conserge, etc.).  

Per això : 

● s'atén a les famílies sense presses 

● es dona temps a  la família perquè es pugui expressar amb confiança  

● s’utilitza un vocabulari senzill i entenedor tenim presents els aspectes no verbals que              

intervenen en qualsevol conversa tant els referents a la veu (el to, el volum), al llenguatge                

corporal (expressions facials, posició del cos, gestos de les mans) o la distància física amb               

l'interlocutor 

● es dona  mostres d’acceptació i comprensió dels comentaris que puguin fer 

 

 b. Matriculació en el centre 

Un cop s’ha tancat la fase de preinscripció i es publica el llistat d’alumnes admesos, les famílies han                  

de formalitzar la matrícula en el centre que se’ls ha assignat. El  centre es fa  responsable de:  

● Formalitzar la matrícula; és a dir, recollir la documentació oficial requerida i lliurar-la a               

l’òrgan competent.  

● Posar-se en contacte amb les famílies que, malgrat hagin obtingut plaça, no es presentin.               

La fase de matriculació s’aprofita per acollir i conèixer les noves famílies i els nous alumnes.  

Amb aquest objectiu, es poden desenvolupar diferents activitats d’acollida com pot ser la visita a la                

classe on anirà el nou alumne o a d’altres espais del centre. A més, es realitza una entrevista amb                   

família per tal de compartir informació, generalment els primers dies de setembre. L’escola disposa              

d’un model d’entrevista. 

Aquesta entrevista representa el primer contacte amb les famílies quan passen a formar part de la                

comunitat educativa. Pot servir per generar l’espai de confiança i de complicitat que ha de marcar la                 

relació entre la família i el centre al llarg de l’escolaritat dels alumnes. Amb la finalitat de crear un                   

clima adient, cal procurar que l’espai sigui acollidor i tranquil, evitant distraccions i interrupcions. 

En la mateixa línia, si un alumne s’incorpora per primer cop al centre a un curs diferent al de P3, el                     

tutor també iniciarà la coneixença amb la família a partir d’una entrevista. Es tractaran els aspectes                
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d’hàbits i preferències de l’infant; expectatives i aspectes acadèmics a més de qüestions             

que poden preocupar a la família. 

L’equip directiu, segons l’etapa educativa, designarà els professionals del centre encarregats           

d’atendre les famílies. 

 Els objectius d’aquesta entrevista inicial són diversos: 

● Establir vincles amb les noves famílies. 

● Assegurar-se que la documentació aportada per la família és correcta, tot ajudant a omplir               

els impresos oficials, si cal.  

● Recollir dades sobre l’alumnat i el seu entorn familiar. 

●Detectar possibles problemes i/o factors de risc que poden repercutir en el procés             

d’aprenentatge dels alumnes.  

● Intercanviar idees, inquietuds i opinions que permetin conèixer els alumnes.  

●Informar els pares sobre temes concrets que no s'han tractat a la jornada de portes               

obertes.  

● Donar a conèixer a les famílies els recursos que ofereixen entitats municipals (escoles de               

música, esplais, biblioteques, etc.). És convenient, també, tenir en compte les habilitats            

comunicatives que faciliten un tracte afable i una bona comunicació amb les famílies. 

En el cas que no es pugui realitzar aquesta primera entrevista, és recomanable demanar a les                

famílies que omplin un qüestionari que reculli informació d’interès sobre dades familiars,            

característiques i hàbits de l’alumne o alumna, relació que manté amb els membres de la família,                

expectatives sobre la seva escolarització, etc.  

 

c.- Carta de compromís educatiu 

La carta de compromís educatiu és el document en el que s’expressen els objectius necessaris per                

assolir un entorn de convivència i de respecte pel desenvolupament de les activitats educatives amb               

la participació de la comunitat escolar, i per potenciar la participació de les famílies en l’educació                

dels seus fills. És una eina que facilita la cooperació entre les famílies i el centre educatiu i ha                   

d'expressar els compromisos que s'avenen a adquirir per garantir la cooperació entre les seves              
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accions educatives en un entorn de convivència, respecte i responsabilitat en el            

desenvolupament de les activitats educatives.  

De tota manera, perquè aquest document sigui eficaç i no es vegi com una mera formalitat, és                 

recomanable aprofitar l’oportunitat que ofereix l’entrevista amb la família per treballar els continguts             

d’aquest document, i alhora, per transmetre a les famílies la importància de compartir actuacions              

educatives que afavoreixen l’èxit escolar i personal dels seus fills. Pot donar-se el cas que els pares                 

vulguin llegir la carta de compromís amb més deteniment; si és així, poden emportar-se-la a casa i                 

tornar-la signada. Un cop signada sempre se’ls lliura una còpia. 

d. Dossier informatiu sobre el centre 

L’equip directiu del centre és l’encarregat d’elaborar el dossier informatiu que abans de la reunió               

d’inici de curs es lliura a les famílies dels alumnes matriculats en el centre. El reben per mitjà del                   

correu electrònic. 

L’escola disposa del dossier imprès per les famílies que no han facilitat el correu. 

e. Reunions d’inici de curs 

La reunió amb les famílies noves és una de les mesures d’acollida que cal que un centre educatiu                  

faci a l’inici de curs. En el cas de pares i mares que no han assistit a la jornada de portes obertes, o                       

que no s’ha pogut realitzar una entrevista inicial amb cada família en el moment de la matriculació,                 

aquesta reunió permet compartir amb elles el Projecte Educatiu. Les famílies l’han de poder              

conèixer per sentir-se vinculades al centre i part activa de la comunitat educativa des d’un primer                

moment.  

A banda de l’objectiu informatiu de la reunió, també pot servir per generar un ambient acollidor i de                  

confiança que asseguri la comunicació posterior i faciliti els vincles amb les noves famílies. El               

responsable d’organitzar i dur a terme aquesta reunió és l’equip directiu i està oberta a la                

participació del claustre i de l’AMPA si escau.  

 

Aspectes recomanables a tractar en la reunió d’inici de curs: 

● la línia pedagògica 

● l’organització i el funcionament 

● la metodologia  

● la concreció del currículum 

● els professionals que treballen al centre (docents i personal extern) 
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● els recursos i espais  

● les normes del centre 

● els serveis que s’ofereixen (menjador, biblioteca, etc.) 

● les activitats complementàries (piscina, colònies) i les extraescolars 

● els canals de participació de les famílies i alumnes (Consell Escolar, AMPA , comissió de                

delegats d’alumnes, etc.) 

● la importància de la participació de les famílies en els projectes del centre o en els                 

projectes comunitaris en els que el centre participi 

● demandes o dubtes dels assistents  

Els tutors de cada grup realitzen a les respectives classes la segona part de la reunió i en aquesta                   

es tracten continguts relacionats amb el curs. L’equip directiu facilita els temes a tractar a cada                

nivell. Les reunions d’inici de curs són unes sessions més formadores  i no tant informatives. 

L’acollida es farà a través d’alguna activitat en la que ha estat implicats els alumnes en les sessions                  

de tutoria. 

 Exemples d’activitats i dinàmiques per iniciar la reunió 

Act1 L’alumne realitza un dibuix i escriu una frase, aleshores es divideix en dues parts, una                

es queda a l’escola i l’altre la porta la família. Quan arriba a la reunió classe ha de buscar                   

l’altra part. 

Act 2 Es dibuixa una flor en la què s’han omplert els pètals amb frases o paraules positives,                  

la família l’ha de completar el dia de la reunió, l’infant escriu un conte i el pare escriu el final,                    

els nens fan un dibuix de la família i quan assisteixen a la reunió s’han d’identificar amb els                  

dibuixos i asseure’s en el lloc. etc.) 

Contingut de la reunió d’aula 

● Informacions organitzatives concretes de l’aula i curs 

● Donar pautes d’actuació amb els fills / informar dels passos que seguim per solucionar 
conflictes. 

● Informar del concepte d’autoestima i la importància que té per afavorir una bona actitud 
de l’alumne respecte als aprenentatges. 

f. Entrevistes  tutor – família  

Durant el segon trimestre es realitzarà almenys una entrevista amb la família. 
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5.3 PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL (PGA) 
A través de la programació general anual es tenen presents els aspectes més rellevant a treballar.  

5.3.1 COEDUCACIÓ  

S’entén com l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats i individualitats             

de les nenes i els nens, independentment del seu sexe o orientació sexual, potenciant així la                

igualtat real d’oportunitats. La coeducació cerca l’eliminació de tota mena de discriminació per raó              

de gènere o d’orientació sexual i el respecte per la diversitat de l’alumnat 

ASPECTES COEDUCATIUS A TRACTAR 

A l’escola hem de formar a persones, educant en la diversitat, la igualtat, la tolerància, el respecte,                 

l’acceptació i la cura. Per potenciar les aptituds de cadascun dels nostres infants, hem de treballar                

la coeducació transversalment com una actitud que impregna la nostra tasca diària. 

Per això caldrà: 

● La potenciació d’una educació afectiva que afavoreixi la construcció d’una sexualitat positiva            

i saludable. 

● La gestió positiva de situacions de conflicte vinculades a comportaments i actituds de             

caràcter sexista o per motiu d’identitat de gènere o d’orientació afectivosexual. 

● Un llenguatge verbal i escrit que tracti equitativament ambdós sexes. 

● L’ús no sexista dels espais educatius del centre. 

● La utilització de llibres de texts i materials didàctics i curriculars que fomentin un tracte no                

sexista. 

● Introduir la perspectiva de gènere per eliminar les desigualtats. Incorporar els sabers de les              

dones al llarg de la història i les tasques de cura envers les persones i els espais                 

indistintament per part d’ambdós sexes. 

● Orientar professionalment i acadèmicament de forma no estereotipada i sense          

discriminacions sexuals ni socials. 

● La construcció d’un entorn amable i segur perquè tant els alumnes com les i els mestres                

puguin viure de manera natural la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de               

gènere. 

COEDUCACIÓ  

ÀMBIT DE CENTRE 
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Caldrà dissenyar intervencions socioeducatives que sensibilitzin tota la comunitat educativa          

per tal que es prengui consciència dels elements que generen desigualtats per raó de gènere o                

d’orientació afectivosexual i, per tant, esdevinguin agents de transformació. 

Des de l’equip directiu de centre s’organitzen reunions informatives, es faciliten materials,            

s’organitzen activitats conjuntes amb l’AMPA, si es creu necessari, per sensibilitzar a la comunitat              

educativa en temes de coeducació. 

En el PEC queda recollida la importància de la coeducació com un objectiu fonamental del centre. 

Es supervisa l’ús correcte de llenguatge no sexista en tots els documents interns de centre i en les                  

circulars que surten de l’escola. Les NOFC recullen les funcions de la persona que vetlla per la                 

coeducació en el centre. 
 

A.- Sensibilitzem el claustre sobre la importància d’una acció educativa que potenciï            

la igualtat d’oportunitats entre nois i noies. 

En els documents d’organització de centre, s’exposen els trets fonamentals d’un centre            

coeducador i promotor de polítiques d’igualtat de gènere. Document per a la reflexió i              

sensibilització. 

● A l’inici de curs s’exposen els aspectes a tenir en compte per garantir un procés               

educatiu sensible envers la coeducació. 

● En les sessions de claustre s’analitzen i es fan les valoració de les activitats i               

actuacions que s’han portat a terme per tal d’obtenir informació útil per poder             

modificar i millorar. 

 
B.- Incorporem la coeducació i la prevenció de la violència masclista o homòfoba als              

diferents documents de centre. 

● L’Equip Directiu impulsa la revisió del PEC per tal de fer constar la importància de la                

coeducació  

● L’Equip Directiu, l’ AMPA, la coordinadora del menjador i l’equip de mestres vetllen             

per lús correcte del llenguatge no sexita. 

● L’Equip Directiu juntament amb la referent de coeducació de l’escola concreten en la             

Programació general anual les accions que es realitzen per fomentar l’educació           

igualitària.  

● L’Equip Directiu impulsa la revisió de les NOFC per incloure les normes claus que              

garanteixin el respecte a tothom i la no discriminació per raó de gènere, d’identitat de               
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gènere, d’expressió de gènere o per orientació afectivosexual i té present el protocols             

d'actuació per si cal aplicar-los. 

● L’Equip Directiu impulsarà la revisió de la carta de compromís per introduir algun             

ítem que potenciï  l’educació igualitària.  

● En les sessions de tutoria del centre queden incloses moltes activitats relacionades            

amb la coeducació per mitjà del Projecte d’innovació “Som un equip” i el treball              

socioemocional que inclou la gestió de les emocions i  de resolució de conflictes. 

 

C.- Implementar els protocols per a la millora de la convivència elaborats pel             

Departament d’Educació. 

● Aplicar els protocols de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d’odi i            

discriminació i el d’assetjament escolar a persones LGBTI en cas de conflicte greu             

amb l’alumnat per motius d’identitat de gènere, expressió de gènere o orientació            

afectivosexual. 

● Programar accions preventives establertes en els protocols per a la millora de la             

convivència dins les sessions de tutoria i educació en valors. 

● Difondre a tots els membres de la comunitat educativa, AMPA, monitors de menjador             

etc. els indicadors que estan recollits en els protocols a fi de detectar conductes d’odi               

i discriminació i d’assetjament escolar a persones LGBTI. 

 

D.- Planifiquem estratègies de prevenció de les desigualtats de gènere i relacions 
d’abús de poder. 
D.1- Promoure la gestió positiva de situacions de conflicte vinculades a           

comportaments i actituds de caràcter sexista, d’identitat de gènere, expressió de           
gènere o orientació afectivosexual 

● Vigilar i actuar immediatament davant qualsevol senyal que pugui relacionar-se amb           

aquest comportament sexista. 

● Procurem convidar a la reflexió a través de preguntes perquè ells mateixos arribin a              

extreure les conclusions dels seus actes. 

● Reparació de danys amb conversa, reflexió sobre la situació i accions reparadores. 

El treball queda inclòs en les activitats d’educació socioemocional que es realitzat a             

l’escola durant les sessions de tutoria que es trasllada a tots els moments del dia a                

dia, i en tots els espais del centre. 

● El centre impulsa i promociona activitats esportives, artístiques com coreografies,          
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muntatges de jocs pel pati, divertipati, bibliopati, escacs a l’hora del pati on l’alumnat              

té les mateixes responsabilitats i porten a terme les mateixes tasques           

independentment del seu gènere. 

 

D.2- Generar espais que facilitin el suport entre iguals. 

● Mantenir el treball col·laboratiu en el ambients d’educació infantil. 

● Mantenir el treball grupal per aconseguir un objectiu comú en els tallers de primària              

sense discriminació de gènere. 

● Activitats on es sumen esforços de tots i totes: preparació en la decoració de la visita                

de l’escriptor i il·lustrador. Festivals benèfics, Festes on participi tot l’alumnat de            

l’escola (festa de la tardor, dia de la Pau, castanyada, carnaval, jornada de             

convivència, jornades pedagògiques,...) 

 

D.3- Promoure nous models de relació igualitaris entre dones i homes. 

● Treballar tant biografies de dones com d’homes il·lustres.  

● Reconèixer el llegat cultural de les dones i els seus valors socials. 

● Proporcionar a les noies i els nois referents dels dos sexes per igual. 

● Actualitzar la dotació de la biblioteca de centre de textos que destaquen el             

paper de les dones en tots els àmbits i de manera igualitaria. 

 

D.4- Establir propostes d’actuació específiques per prevenir situacions de         

conflicte de caràcter sexista, d’identitat o expressió de gènere, o orientació           
afectivosexual. 

● Projecte d’innovació “ Som un equip” on es treballen propostes de cohesió i             

convivència. 

● Treballar a les hores de tutoria les situacions viscudes i d’altres situacions per             

millorar l’entesa. 

● Fer activitats descrites en el projecte de convivència sobre el treball           

socioemocional que hem de portar a terme a l’inici de curs, en hores de tutoria i                

en el moments que creiem oportunts. 

● Iniciar en la mediació a alumnes de CS. 

● Treball cooperatiu. 
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E.- Potenciem la participació de tot l’alumnat en igualtat de condicions i d’oportunitats. 
E.1- Impulsar la capacitat de lideratge per a tots i totes. 

Donar l'oportunitat de portar la iniciativa en jocs, cançons,  representacions, etc..tant a 

nens com a nenes. 

E.2- Promoure la representació paritària de l’equip docent en els càrrecs de            

responsabilitat i representació del centre. 

L’escola pública i els equip directius vetllen per donar les mateixes oportunitats per 

ocupar càrrecs dins del centre independentment del gènere. Si que és difícil mantenir la              

parietat ja que en el món de l’educació predomina el gènere femení. 

E.3- Fomentar la representació paritària de l’alumnat en les diferents activitats que es             

desenvolupen en el centre (representants del Consell Escolar, composició grups de           
treball, activitats lúdiques, jurats de concursos, etc.). 

● Es té en compte quan escollim els representants al Comitè Verd, els representants             

de les assemblees de Som un Equip, als membres de l’equip actiu del pati. 

● Els presentadors d’actuacions són voluntaris i nosaltres podem donar la oportunitat a            

unes o els altres segons veiem. 

F.- Garantim un ús no sexista dels espais del centre. 

  F.1-   Planificar la distribució dels espais del centre per afavorir les relacions 

interpersonals i garantir un ús no sexista dels espais educatius. 

● Observació de les ubicacions dels alumnes, quines edats i si són nens o             

nenes. 

● Obrir o habilitar  més espais (per la reflexió, pel joc tranquil, per la lectura) 

F.2- Impulsar la participació de l’alumnat en la distribució dels espais de lleure. 

● L’alumnat de l’escola participa per igual en el disseny i millora del pati             

aportant idees i col·laborant sense discriminació per sexe en l’acció a           

realitzar. 

● Pintar els jocs al terra. Assemblees comité verd i escola verda. 

● Participació de l’alumnat en la presa de decisions d’organització d’espais. 

● Gestió de l’hort 

F.3- Programar activitats en els espais del lleure (menjador, biblioteca, gimnàs, pati,            

etc.) que fomentin la distribució de rols igualitaris entre l’alumnat. 
Es proposa portar un registre d’observació de l’ús del pati pel que fa a la coeducació  

Ajudarà a detectar desigualtats  i així prendre accions educatives 
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● Els mestres que fan vigilància al pati vetllen perquè les activitats a les proposades              

de Divertipati, pels de 6è, no discriminin a ningú per raó de sexe.  

● Vigilar que la proposta de jocs no sigui sexista. 

● Que en el joc amb pilotes a l’hora del pati inclogui alumnes dels dos sexes.  

● Fomentar  jocs variats i sense pilota.  

● Mantenir els dies dedicats als d’escacs. 

● Mantenir o augmentar els dies del  Bibliopati 

G.- Formem la comunitat escolar en coeducació i en la prevenció de la violència 

masclista o per raons d’identitat de gènere, expressió de gènere o orientació 
afectivosexual. 

G.1- Oferir en el Pla de formació de centre la formació en matèria de coeducació i de                 

prevenció de la violència masclista o per raons d’identitat de gènere, expressió de             
gènere o orientació afectivosexual. 

● Xerrada d’un expert a l’inici de curs sobre coeducació. Per tenir en compte les              

indicacions i saber detectar i procedir en aquests casos. 

● Exposició, per part del referent, del pla de coeducació i les activitats que afectaran              

al centre de forma global. 

● Aprofundiment en coeducació 

En aquest curs telemàtic del Departament d'Educació s’adreça al professorat de           

centres educatius d’infantil, primària o secundària i hi trobareu estratègies i           

recursos per aplicar la coeducació en els diferents àmbits. 

G.2- Proposar cursos de coeducació als referents dels consells escolars dels 

centres educatius. 

● Informar al claustre i al consell escolar de les formacions que es duen a terme. 

● Divulgació si s’escau d’un resum de les conclusions que s’han arribat als seminaris             

o cursos realitzats. 

H.- Recollim i divulguem les bones pràctiques realitzades en coeducació. 

 

H.1 Garantir que la informació del traspàs primària-secundària recollir les          

actuacions en situacions de conductes d’odi i discriminació amb l’alumnat. 

● Informació de traspàs primària–secundària 

● Obrir un informe a l’alumnat que en algun moment de la seva escolarització hagi              

tingut algun conflicte greu relacionat amb les conductes poc respectuoses i fer un             
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seguiment. Aquesta informació es lliurarà en el moment del traspàs a secundària            

que té lloc cada final de curs 

I.- Avaluem el funcionament dels processos i actuacions del projecte coeducatiu i ho 

recollim en la memòria anual del centre. 

I.1- Recollir el grau de satisfacció dels diferents agents de la comunitat escolar             

sobre les mesures i actuacions del centre en l’àmbit de la coeducació. 

● Expressar i recollir les opinions i propostes d’opinió en reunions de tutoria, claustres,             

consells escolars. 

● Proposta d’enquesta de satisfacció al claustre de mestres per propers cursos. 

J.- Determinar el grau d’impacte de la resolució de situacions de conflicte vinculades             

a comportaments i actituds de caràcter sexista i d’identitat de gènere, expressió de             
gènere o orientació afectivosexual. 

Analitzar en claustre dins d’una reunió de treball com s’han resol els casos que hi ha hagut                 

sobre conflictes de caràcter sexista, d’identitat de gènere, d’expressió de gènere o            

orientació afectivasexual. 

J.1- Realitzar, per part del referent de coeducació del Consell Escolar, un informe             

valoratiu de les actuacions realitzades en aquest àmbit, elaborant, si escau,           
propostes de millora, i incloure’l en la memòria anual. 

● Exposar en la reunió del consell escolar al tercer trimestre les accions i intervencions              

que s’han fet durant el curs referent al tema de la coeducació. 

● Entregar al final de curs a l’equip directiu l’informe amb les activitats, accions i              

propostes de millora per incloure dins la memòria anual. 

 

COEDUCACIÓ  
ÀMBIT AULA 

A.- Desenvolupem, en el marc de l’acció tutorial, mesures, estratègies i actuacions per             

educar l’alumnat en el respecte i la no discriminació per raons de sexe, d’identitat de               
gènere, d’expressió de gènere o per orientació afectivosexual. 

A.1- Fer una distribució de responsabilitats, càrrecs i funcions equilibrada. 

● El personal docent té cura a no discriminar per raons de sexe en  les tasques de: 

- encarregats d’aula,  

- en els equips actius 

- en els delegats verds  
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- en els representants a la reunió de la revisió del projecte “Som un equip” 

- en presentació d’actes,... 

● Fer ús de metodologies d’aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu garantint una          

composició i distribució de responsabilitats equitatives en els grups de treball. 
 

A.2- Incorporar l’ús habitual del llenguatge inclusiu i no sexista que doni el mateix              

protagonisme a tot l’alumnat. 
● Orientacions per a la utilització no sexista del llenguatge. 

● La promoció d’un llenguatge verbal i gràfic que tracti equitativament ambdós sexes. 

● Rebutjar que les formes masculines són les genèriques i passar a utilitzar masculí i              

femení o genèrics. Implica revisar com parlem, però també els rètols dels centres             

educatius, les comunicacions amb les famílies, quan es posa noms a les classes             

utilitzar masculí i femení: classe de les lleones i lleons, inventores i inventors… 

● Analitzar els missatges sexistes en el llenguatge oral però també l’audiovisual. 

● Manual de llengua per visibilitzar la presència femenina. 

En aquest manual d’Eulàlia Lledó es pot trobar un recull de materials força variats: 

lectures, textos, presentació de recursos, d'imatges, propostes de treball, etc., amb 

l’objectiu d’analitzar la llengua, reflexionar-hi i, si escau, modificar-ne alguns dels 

usos. 

A.3- Potenciar els espais de tutoria per establir diàlegs sobre el respecte a la              
diferència i l’equitat, i reflexionar sobre la identitat de gènere i l’expressió de gènere. 

● Revisar les relacions que es donen dins del clima de l’aula, per ajudar que siguin               

igualitàries i no discriminatòries 

● Dotar a les biblioteques d’aula de contes no sexistes. 

● Analitzar per qui són realitzades majoritàriament les professions que coneixen. 

● Treballar conjuntament amb les famílies la necessitat de compartir les tasques           

domèstiques, de cura d’altri i afavorir el rebuig d’estereotips i rols que comporten             

discriminació sexista. 

● Enquesta sobre el repartiment de les tasques domèstiques que realizen les persones            

de cada família. 

● Revisar el llenguatge dels contes, llibres de text, cançons. 

● Tractar l’orientació professional i acadèmica no estereotipada i sense         

discriminacions sexuals ni socials. 

● Dibuixant el gènere ( videos  interessants entorn al tema) 
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A.4- Treballar la diversitat familiar. 

● Donar entrada a totes les fórmules que visualitzin tots els models de família, ja que               

actualment no ens serveix només pare/mare.  

● Dotar a les biblioteques d’aula de contes amb diversitat de models familiar.            

(Col·lecció contes familiars. www.edicions96.com ) 

● Família? Famílies! 

En aquest document del Departament d'Educació hi ha explicacions i propostes de            

lectures sobre la temàtica de la diversitat a les famílies. 
 

A.5- Promoure la reflexió i el debat sobre conceptes relacionats amb l’educació            

afectiva i sexual. 

Es fomentarà la reflexió com un eix transversal present en diferents situacions on             

es pugui treballar les actituds, l’afectivitat, la identitat, les emocions, els rols sexuals             

no discriminatoris i les informacions bàsiques sobre sexualitat, entre molts altres           

aspectes. 
 

A.6.- Ajudar l’alumnat a analitzar situacions de conflicte vinculades a          

comportaments i actituds de caràcter sexista. 

● La gestió positiva de situacions de conflicte vinculades a comportaments i actituds de             

caràcter sexista o per motiu d’identitat de gènere o d’orientació afectivosexual. 

● Activitats a fer a l’aula: jocs de rol, representacions, contes o històries amb final obert               

on l’alumnat trobi les solucions a les situacions de conflicte. 

A.7- Ajudar l’alumnat a analitzar situacions de conflicte vinculades a          
comportaments i actituds de caràcter LGBTIfòbic. 

● Arribar a resoldre conflictes sense utilitzar la força o la violència. 

● Sensibilització per mitjà de contes, pel·lícules, biografies de personatges famosos,          

en vers de la diversitat sexual. 

 

A.8- Actuar reconduint actituds quan detectem rols o estereotips discriminatoris en           

el grup i en els jocs. 

Guiar i acompanyar els comportaments de caire discriminatori per tal que hi hagi un canvi de                
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conducta. Treballant l’empatia . 

A.9- Revisar les relacions que es donen dins el clima de l’aula, per ajudar que               
siguin igualitàries en la distribució dels rols i no discriminatòries          
(sociogrames, etc.). 

Cada inici de curs el centre té com a norma passar un sociograma com a eina per                 

recollir informació entorn a les relacions entre els alumnes del grup i detectar             

conductes discriminatòries i de rebuig.  

 

A.10- Realitzar activitats vinculades amb campanyes d’organismes que treballen per          

la igualtat de gènere i la prevenció de la violència masclista i la LGTBIfòbia. 

 

● DIA INTERNACIONAL DE LA DONA I LA CIÈNCIA. 11  de febrer 
● DIA INTERNACIONAL DE LA DONA  8 de març 
● Analitzar i reflexionar entorn al paper de les dones a la publicitat 
● Revisar articles de diari on surten dones i el motiu perquè són notícia 
● Treball per a desemmascarar el món irreal de la ficció i per detectar les diferents               

formes de violència, simbòlica i física, del discurs publicitari 
● DIA DE LA NO VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES. 25 de novembre 
● DIA  INTERNACIONAL  DE  LES  DONES 8 de març 
● Recollida de notícies, cartells, cançons,... 
● Reflexió sobre el cartell d'Amnistia Internacional 
● Comentari d’escenes i recerca d’alternatives 

 

A.11- Potenciar la tutoria individualitzada i la tutoria entre iguals per 

promoure la convivència. 

● Potenciar el treball dels propòsits del projecte “Som un equip”. 

● Les sessions de tutoria per treballar les emocions, la resolució de           

conflictes, etc. Animar i entrenar als alumnes a resoldre de manera           

autònoma els conflictes 

B.- Incorporem l’enfocament coeducatiu als continguts. 

B.1- Planificar i seqüenciar els continguts amb enfocament coeducatiu de la           

coeducació a les diferents àrees curriculars. 

Taller de contes a la biblioteca d’escola i a la biblioteca municipal 

B.2- Motivar l’orientació acadèmico-professional de les noies en les diferents àrees 

de coneixement. 

● El claustre de mestres té cura i vetlla per oferir als alumnes exemples de              

professions on el gènere cada vegada compta menys a l’hora de triar. Aprofiten les              

30 



PROJECTE  DE CONVIVÈNCIA                                           CURS 2019-2020 

diferents àrees del currículum per fer-ho evident donant un protagonisme a les            

dones que a vegades no queda ben reflexat. 

● Celebració del dia de les dones i les nenes en la ciència. Visites de dones               

científiques a l’escola, entrevistes, lectures, biografies, artistes.  

● Projecte l’artista convidat( promoure la igualtat entre sexes) 

● Pla lector. Visita d’escriptors i escriptores, d’ il·lustradors i il·lustradores. 

B.3- Fomentar l’esperit crític de l’alumnat per identificar i revisar situacions de            

desigualtat, discriminacions per raó de sexe, identitat de gènere, expressió de gènere            
o per orientació afectivosexual. 

● Analisis d’imatges, contes, videoclips, cançons, publicitat, catàlegs per treure’n         

conclusions i reflexions entorn les identitats de gènere. Per ex: treball dels catàlegs             

de joguines de Reis.  

● Anuncis de revistes  

● Anuncis de TV 

B.4- Supervisar l’ús correcte del llenguatge inclusiu en els continguts i materials            

que es lliuren a l’alumnat. 

Tenir cura a l’hora de la tria de materials i elaboració de documents. 

B.5- Treballar els nous models femenins a través del currículum. 

● Les diferents àrees del currículum són bones per treballar models femenins però en              

especial la del medi natural i social. A partir d’aquesta àrea podem fer un repàs de                

les dones que han destacat en la vessant mèdica, científica i tecnològica. 

● L’àrea d’educació física ens permet destacar esportistes femenines que han obtingut           

medalles en els jocs olímpics. 

● En l’àrea de llengües: escriptores, il·lustradores. etc. 

● El taller de biblioteca en permet llegir i comentar les biografies. 

C.- Promovem la participació i la relació de tot l’alumnat de manera igualitària i lliure               

d’estereotips. 

C.1- Potenciar relacions entre l’alumnat que es basin en relacions igualitàries i            

que trenquin estereotips.  

Tots els mestres del centre tenen l’obligació de vetllar perquè les relacions entre             

l’alumnat sigui igualitàries quan es porten a terme les diferents activitats i diferents             

agrupacions de l’alumnat. 

● Treball en equip 
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● Treball en petit grup 

● Ambients de treball 

● Tallers  

● Hores d’esbarjo 

● Sessions de valors 

● Sessions de debats en tutoria. 

● Mediació 

D.- Disposem d’estratègies per implicar les famílies en la necessitat del treball en la              

coeducació i en la prevenció de la violència masclista. 

D.1- Utilitzar l’aplicació informàtica Escola i Família per tal de fomentar l’acció tutorial             

compartida. 

Per mitjà del bloc de l’escola s’estableix un canal de comunicació amb les famílies. En               

l’apartat de convivència s’hi poden trobar recomanacions i consells. 

D.2- Establir les mesures necessàries i els compromisos entre família i tutor del             

centre en els continguts específics addicionals de la carta de compromís educatiu            
per a garantir el respecte a la diferència i a l’orientació sexual. 

● Revisar els apartats de la carta de compromís i assegurar-se que queda garantit el              

respecte a la diferència i a l’orientació sexual. 

● Comunicar als alumnes els continguts i compromisos que es signen en la carta de              

compromís i fer notar que és un deure respectar-los per poder viure i actuar en la                

societat que ens ha tocat viure.  

 

COEDUCACIÓ  

ÀMBIT ENTORN 

A.- Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d’educar els seus fills i filles               
en la coeducació i en la prevenció de la violència masclista o per motius              
d’orientacióafectivosexual, identitat de gènere i expressió de gènere. 

A.1- Programar, conjuntament amb l’AMPA formació per a pares i mares per tal de              

compartir experiències i donar continuïtat i coherència a la tasca coeducadora. 

● Promoure i realitzar formació dins el projecte Escola de pares des del Consell             

Comarcal de la Conca de Barberà i/o Departament de la Generalitat de benestar i              

família. 
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● Proposta de fer formació dins el Pla educatiu d’entorn del municipi. 

B.- Participem en xarxes de centres que treballen en la coeducació i en la prevenció               

de la violència masclista o per motius d’orientació afectivosexual, identitat de gènere i             
expressió de gènere. 

Fomentar la participació en xarxa en les següents propostes:  

● Celebració del Dia de la Pau i la No violència. 

● Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones. 

● Dia internacional de la dona. 

● Pla Català de l’esport a l’escola. Valors a través de l’esport. 

C.- Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions            

concretes per fomentar els valors de la igualtat de gènere i de les relacions              
igualitàries 

Adherir-se i fer un treballar en xarxa de les propostes lúdiques, culturals i esportives que               

tinguin una dimensió educativa i  que s’organitzen a nivell local i comarcal. 

● Pla educatiu d’entorn.  

● Aliances amb el MVR, la biblioteca municipal, la llar d’infants, l’Institut Joan            

Amigó... per fomentar el treball en xarxa de tots els agents educatius.  

● Participació de l’alumnat a certàmens literaris i concursos locals i comarcals.  

● Pla català de l’esport a nivell comarcal i/o nacional 

● Xerrades dels mossos i altres agents. 

C.1- Impulsar amb l’administració local el desenvolupament de Plans educatius          
d’entorn o altres projectes socioeducatius. 

● Pla Educatiu d’entorn de la població. Són una proposta educativa que vol donar una              

resposta comunitària als reptes educatius on el Departament d’Educació i els           

ajuntaments signen un conveni col·laboratiu de l’èxit educatiu i la cohesió social. 

● L’escola per mitjà de l’equip directiu manté jornades de coordinació amb els agents i 

entitats que formen la xarxa del Pla educatiu d’entorn,durant les sessions es fan 

propostes d’activitats i de millora del pla. 

 

C.2- Col·laborar amb l’administració local en l’elaboració de projectes d’àmbit          

comunitari (projecte de convivència, educació en valors, etc.). 

● L’escola col·labora amb l’elaboració de protocols d’absentisme a nivell comarcal i           

també en la taula de la millora de la infància i la joventut aportant la nostre                
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informació, suggerències i si cal actuacions. 

● Col·laboració com a centre on els alumnes de 3r ESO de l’Institut local poden              

portar a terme activitats de servei comunitari. 

D.- Ens coordinem amb les entitats de l’entorn per promoure la coeducació. 

D.1- Col·laborar amb les entitats de l’entorn per promoure accions que afavoreixin la             

igualtat de gènere. 

L’escola s’adhereix sempre que li és possible a les propostes de les diverses entitats              

relacionades amb la igualtat de gènere.  

D.2- Col·laborar amb els mitjans d’àmbit local (ràdio, premsa, televisió, etc per            

fomentar valors com la igualtat de gènere i promoure campanyes sobre la            
coeducació. 

Divulgació i participació en les possibles activitats que es duguin a terme des dels diversos               

mitjans locals: 

➢ Conca Diari, setmanari comarcal 

➢ Revista mensual El Francolí 

➢ FM Espluga Ràdio 

➢ TAC12 

 

5.4 PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  
(veure document a banda. Aprovat el curs 2015-2016 i actualitzat el curs 2018-2019) 
 
Aquest pla d’atenció a la diversitat també respon a la necessitat de recollir en un document totes                 

les mesures i actuacions que en la nostra escola es porten a terme per donar resposta a la                  

diversitat del nostre alumnat. A la vegada també pretén ser un document de reflexió i revisió, per                 

consolidar aspectes que funcionen i valorar aspectes a millorar, per això el document inclou una               

proposta d’avaluació del Pla. 

En el pla es detallen tots els suports i recursos del que disposem per atendre la diversitat a nivell                   

d’organització de centre i d’aula, mesures metodològiques. També contempla l’actuació dels           

diferents professionals, com mestres d’educació especial, mestres de suport i d’altres externs,            

que intervenen de manera  directa amb l’alumnat del centre. 

Tots aquests aspectes fan referència tant a l’etapa infantil com a la de primària . 

L’Article 81 de la Llei d’Educació de Catalunya publicada en el DOGC el 16 de juliol de                 

2009 en fa la següent definició: 
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S’entén per alumnes amb necessitats educatives específiques: 

a) Els alumnes que tenen necessitats educatives especials, que són els afectats per             

discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, els que manifesten trastorns greus de personalitat            

o de conducta o els que pateixen malalties degeneratives greus. 

b) Els alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de la incorporació tardana al             

sistema educatiu o derivades de situacions socioeconòmiques especialment desfavorides. 

 

 Finalitats del Pla d'Atenció a la Diversitat. 

● Ajustar la resposta educativa a les necessitats que presenta l'alumnat. 

● Planificar i organitzar els suports i prioritzar els recursos personals (docent i no             

docent) de què disposa el centre, per tal d'ajustar-los a les necessitats grupals i/o              

individuals de l'alumnat. 

● Assessorar i organitzar l'equip docent que atén aquest alumnat. 

● Propiciar la participació en totes les activitats del centre a tot l'alumnat. 

● Acollir i facilitar la incorporació de l'alumnat nouvingut a la dinàmica de l'escola. 

● Donar una especial atenció a les famílies de l'alumnat amb problemàtica social i             

família. 

 

 Àmbits d’actuació de l’equip de suport 

Tant a l’etapa d’educació infantil com a la de primària, es prioritzaran els següents  aspectes 

 a. Suport i recolzament a l’alumnat del Centre. 

Alumnat: prevenció de les dificultats d’aprenentatge. Desenvolupament  d’hàbits  bàsics. 

Alumnat nouvingut: adaptació escolar i immersió lingüística (el pla d’acollida concreta           

diferents actuacions). 

Alumnat amb nee: inserció de l’alumnat en el grup-classe. Intervenció directa dins l'aula, i              

treball individual fora de l’aula d’alguns continguts concrets i en períodes determinats de la              

jornada (sempre que s’hagi justificat al PI). 

b. Actuació amb les famílies dels/les alumnes del centre. 

Vinculació de l’escola amb la família. Fomentar la participació activa de les famílies a              

l’escola. 

Acompanyament i orientació en les pautes d’actuació família-centre, família-infant com a           
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mesura preventiva o terapèutica  

c. Actuació en el Centre. 

Elaboració de la PGA (Programació General Anual) amb la proposta d’actuacions, horaris i             

recursos durant el curs escolar. 

Participació en l’elaboració de documents de centre, especialment el Pla d'atenció a la             

diversitat. 

Coordinació setmanal o quinzenal amb l'EAP de la zona, i periòdicament amb els mestres              

tutors/es i mestres especialistes d’infants amb nee i amb els serveis externs que atenen              

alumnes del centre. 

Amb els tutors/es, elaboració conjunta de la programació d’aula i dels PI’s (Plans             

individualitzats). Recerca i elaboració de recursos i materials didàctics. Adaptació de           

material.  (document a banda) 

 

5.4.1 PROTOCOL D’ABSENTISME  

L’absentisme és l’absència reiterada i no justificada al centre educatiu de l’alumnat en edat              

d’escolarització obligatòria. Tanmateix, hi ha altres realitats, que sovint s’inclouen dins           

aquest terme, com l’abandonament, la no escolarització o la desescolarització. 

El centre, en el marc del seu projecte de convivència, desenvolupa estratègies i actuacions              

per a la prevenció, la diagnosi i l’actuació precoç contra l’absentisme escolar. Aquestes             

actuacions es duran a terme coordinadament amb els serveis educatius del Departament            

d’Ensenyament i del municipi i inclouen mecanismes per a la detecció de l’absentisme,             

anàlisi de factors de risc, protocols d’intervenció, processos de reflexió sobre els resultats             

aconseguits en la millora de l’assistència a classe de l’alumnat absentisme i mesures             

pedagògiques per garantir l’èxit del retorn de l’alumnat absentista al centre. 

Quan es produeix un cas d’absentisme escolar, el centre es posa en contacte amb els               

pares, mares 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 fills i filles. 

36 



PROJECTE  DE CONVIVÈNCIA                                           CURS 2019-2020 

Si d’aquesta actuació no en resulta la rectificació del comportament absentista, la direcció             
del centre comunica per escrit la situació als serveis socials del municipi. D’aquesta             
comunicació en queda còpia arxivada en el centre, a disposició de la Inspecció. 

Quan no hi hagi hagut solució efectiva a l’absentisme després de la comunicació als serveis               
socials del municipi, la direcció del centre n’informarà a la direcció dels serveis territorials. 

Aquest protocol forma part del NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del centre) i             
del Projecte de Convivència de la nostra escola i ha estat aprovat pel Consell Escolar. 

6. NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE  

En les NOFC s’inclouen les normes claus que garanteixen el respecte a tothom i la no                
discriminació per raó de gènere, d’identitat de gènere, d’expressió de gènere o per orientació              
afectivosexual.  

En la carta de compromís es recullen elements que potencien l’educació igualitària. (veure             
document a banda 
 
7. AMPA, Comitè ambiental i assemblea de delegats, CAD, CSC com a            
espais de participació de la comunitat educativa  
  
7.1 AMPA 
L’Associació de Mares i Pares d'Alumnes es regeix pels seus propis estatuts, legalitzats i              
registrats legalment. La Junta és qui s'encarrega d'organitzar i coordinar les activitats de             
l'associació. 
Col·labora en celebracions i activitats que organitza el centre. 
S’encarrega de la gestió del menjador amb l’empresa contractada i el Consell Comarcal i des de                
la comissió de menjador n’extreu les actuacions. 
Gestió el programa de reutilització de llibres conjuntament amb la comissió de reutilització. 
Participa en l’assemblea del comité verd i organitza les activitats extraescolars que queden             
reflectectides en la PGA. 
La Junta Directiva manté relacions periòdiques amb l’Equip Directiu del centre i participarà en tot               
allò necessari per a la bona marxa de l’escola i la seva possible millora en tots els aspectes de                   
l’educació dels alumnes. 
L’AMPA coordina les seves activitats amb les del conjunt del centre, i el Consell Escolar serà el                 
lloc idoni per canalitzar totes les seves propostes. 
En el Consell Escolar hi ha un representant de la junta directiva de l’AMPA proposat per la                 
mateixa associació. 
 
(Veure estatuts de l’AMPA) 
En l’apartat 7.3 de les NOFC “Col·laboració i participació dels sectors de la comunitat“ es               
concreten les col·laboracions. 
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7.2 - COMITÉ AMBIENTAL I ASSEMBLEA DE DELEGAT 
Tant el Comitè Ambiental com l’Assemblea de delegats de classe són dos espais de              

participació directa de l’alumnat del centre a favor d’una bona convivència comunitària. 

El Comitè ambiental està format pels Delegats Verds de cada nivell des de P5 a 6è; la                 

directora, les representants de l’AMPA; el regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament; la            

representant del Museu de la Vida Rural i les mestres de la Comissió ambiental. A més de ser                  

un lloc d’informació sobre qüestions relacionades amb l’educació per a la sostenibilitat, també             

és un àmbit per a generar noves idees, prendre decisions encaminades a aconseguir un entorn               

més harmoniós, sostenible i que faciliti la convivència. 

L’Assemblea de delegats està presidida per la directora acompanyada de la cap d’estudis. A              

més hi ha les coordinadores de cicle, mestres i els delegats de cada aula. És un lloc de revisió                   

de la consecució dels propòsits mensuals. A més es comparteixen estratègies per            

aconseguir-los, es reforcen positivament les conductes apropiades i es plantegen els nous            

propòsits. D’aquesta manera s’inicia a la cultura assembleària i del traspàs d’informació. 

 

7.3- COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
 

Membres: Directora, cap d'estudis, coordinadors d'EI, CI, CM, CS i LIC, especialista d'EE, EAP, 
treballadora social i logopeda. Cada final de curs es revisarà la seva composició sempre tenint 
en compte la normativa vigent. 

La Comissió d'Atenció a la Diversitat (CAD) es reunirà periòdicament segons acordin els seus              

membres.  

 FUNCIONS: 

La comissió d’atenció a la diversitat determina els criteris per atendre les necessitats             

educatives dels alumnes i les alumnes, els procediments que s’empraran per           

determinar aquestes necessitats educatives i per formular les adaptacions que          

correspongui, així com els trets bàsics de les formes organitzatives i dels criteris             

metodològics que, en el context del centre, es considerin més idonis per a atendre la               

diversitat de l’alumnat. 

El responsable d’educació especial prendrà nota i redacta les actes de cada reunió. 
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7.4- COMISSIÓ SOCIAL DE CENTRE 

Formada per l'equip directiu, l'especialista d'EE, el psicopedagog, la treballadora social,           

assistent social del Consell Comarcal, tècnics del PEE de la vila i la psicòloga de l'ajuntament. 

Es reunirà almenys una vegada al trimestre o sempre que ho consideri necessari la comissió. 

 FUNCIONS: 

●   Treball en xarxa des dels diferents àmbits temes relacionats amb la     cohesió social. 

●   Coordinar diverses actuacions en relació a casos concrets tractats. 

●   Prendre mesures en relació a diferents actuacions. 

●   Canalitzar la informació i donar suport a alguns casos tractats a la CAD.  

 

8. COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA 
Està formada per dos mestres, dos pares o mares, el/la cap d'estudis i presidida pel director o per la 

directora del centre. 

Es reunirà sempre que es consideri necessari.En les sessions i podran participar altres professional 

amb veu i sense vot, quan la temàtica a tractar així ho aconselli. 

FUNCIONS: 

● Encarregada de planificar mesures preventives per evitar conflictes. 

● Vetllar perquè en casos de conductes contràries a les normes de convivència i/o faltes               

per part de l'alumnat, s'apliquin les mesures correctores adients amb la necessària rapidesa             

de resposta per assegurar la seva eficàcia educativa.   

9. EDUCACIÓ PER LA PAU 

Es treballen conceptes i actituds durant les sessions d’educació en valors i religió, actuacions i               

resultats que després es fan visibles per mitjà de composicions artístiques, textos o frases. Cada curs                

es tria un personatge o tema en referència a la pau o drets humans.  

Cada tutor/a ho treballa amb els seus alumnes que després ho comparteixen amb els companys de                

l’escola. Es fa un acte conjunt tota l’escola. 

Des de les sessions de tutoria i en totes les activitats del dia a dia es fomenta el diàleg, el respecte a                      

les idees dels companys la democràcia i la participació a través de l'organització de l'aula (càrrecs de                 

responsabilitat, assemblees d’aula, etc.). 
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Assemblea de classe, assemblea de centre, participació com a delegats verds en el comité              

d’escola verda per promocionar la seva participació en la gestió de l’aula. 

Dins el treball emocional l’escola té definits els passos per treballar la resolució positiva de conflictes. 

ÀMBIT ENTORN 

Cada 30 de gener en motiu del dia de la Pau, tots els alumnes de l’escola en un acte conjunt al pati de                       

l’escola es comprometen a lluitar per la pau. L’acte és coordinat per la mestra de religió amb la                  

participació de tutors i equip directiu. 

L’acte  està  obert a tota comunitat educativa se’n fa difusió per mitjà del bloc i el facebook de l’escola. 

Des del bloc de l’escola també es fa partícip a les famílies de les estratègies per la resolució positiva                   

de conflictes i les altres actuacions referents a la gestió d’emocions en forma de píndoles d’educació                

emocional. 

 

10. VALORS I ACTITUDS 

En l’actual decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació que ordena el desenvolupament de             

les competències bàsiques de l’alumnat s’inclouen les competències socials i personals. Cal treballar             

la regulació de les emocions, es considera necessari disposar d’habilitats socials per posar-se en el               

lloc de l’altre (empatia) i tenir assertivitat, es destaca l’habilitat de conèixer-se i valorar-se i               

s’assenyala que cal disposar d’habilitats com la presa de consciència dels propis pensaments,             

valors, sentiments i accions, llur control i autoregulació. 

Objectius específics 

● Promoure la reflexió entre el professorat sobre la pròpia pràctica educativa. 

● Aprendre a gestionar les emocions de que es puguin obtenir nivells més alts de              

benestar personal i social. 

● Desenvolupar l’autoconeixement, l’autoestima i l’autonomia personal per regular el         

propi comportament 

● Desenvolupar la capacitat de relacionar-se amb un mateix i amb els altres de manera              

satisfactòria per a un mateix i per als altres. 

● Desenvolupar la sensibilitat envers la necessitat dels altres basant-se en criteris de            

justícia 

● Adquirir habilitats per comunicar-se de manera assertiva amb els altres i amb un mateix 
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● Proporcionar estratègies de resolució de conflictes que puguin ser útils per generar            

respostes efectives davant de situacions noves . 

10.-1 PLA D’ACCIÓ TUTORIAL 

En el pla d’acció tutorial de centre (PAT) 2009-2010, en constant renovació i actualització,hi consten               

activitats de respecte i tolerància entorn a les diferències entre l’alumnat i això inclou la no                

discriminació per raó de gènere o d’orientació afectivosexual. 

Es  treballen els valors i les actituds però sobretot les emocions i la resolució positiva de conflictes. 

El centre ha apostat per l’EDUCACIÓ SOCIOEMOCIONAL com a eix vertebrador del projecte de              

convivència. Entenem per educació socioemocional la que permet conèixer i reconèixer les pròpies             

emocions i les dels altres, i saber expressar-les, utilitzar-les i gestionar-les de manera positiva. Això               

permet adquirir unes adequades actituds personals que ajuden a establir i mantenir bones relacions              

amb els altres i a viure en societat.  

L’educació socioemocional ha de facilitar també el treball cooperatiu i la gestió positiva dels              

conflictes, de tal manera que es contribueixi a generar un bon clima de convivència. 

L’educació de les emocions, el tractament positiu dels conflictes, la mediació escolar, l’aplicació d’un              

codi disciplinari positiu i en general totes aquelles actuacions adreçades a millorar les relacions              

personals, configuren un clima de centre que afavoreix el desenvolupament personal i social dels              

alumnes i el seu èxit escolar, però també el benestar dels docents. 

ÀMBIT DE CENTRE 

● Formació de l’equip directiu curs 2017-2018  

Assessorament amb l’Anna Carpena al CRP de la Conca de Barberà 

● Assessorament al claustre curs 2017-2018 

Taller socioemocional a càrrec de M. Teresa Abellan  

● Assessorament a centre curs 2017-2018  

 Treball conjunt tots els membres del claustre per prendre acords i concreció d’actuacions a              

l’aula i al centre partint de la reflexió de la pròpia pràctica educativa Coordinat per la cap                 

d’estudis 
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10.2- PROJECTE D’INNOVACIÓ “SOM UN EQUIP” 

Aquest projecte d’innovació ha estat reconegut per l’equip d’inspectors/es d’Educació M.           

Dolors Colilles i Jordi Dolç Cartanyà el juny de 2019 després d’haver obtingut una avaluació               

positiva. D’acord amb l’article 5, Actuació de la Inspecció d’educació, de l’Ordre ENS/303/2015,             

de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica (DOG núm 6966,de              

30.09.2015) i amb el punt 4 de l’Annex de la resolució 

Com a projecte d’innovació permet el desplegament d’elements de l’àmbit de la competència             

d’autonomia i iniciativa personal, i d’aspectes relacionats amb valors i actituds personals,            

d’entre els quals cal destacar la responsabilitat la perseverança, el coneixement d’un mateix i              

l’autoestima, l’autocritica, el control emocional i les capacitats d’elegir, d’imaginar projectes i de             

convertir idees en les accions d’aprendre de les errades i del treballar en equip. 

La innovació promou l’autonomia dels alumnes i la presa de decisions raonada, així com la               

resolució positiva dels conflictes. Promou la generació d’espais de participació que es            

concreten en assemblees d’aula en le marc de la tutoria i en assemblees de centre amb la                 

participació d’alumnat de P-3 fins a 6è de primària. 

Aquest projecte sorgeix durant les sessions d’avaluació, és fruït de les inquietuds i ganes de               

millora en aspectes d’organització i convivència en el centre. Tutors i especialistes coincideixen             

en haver observat faltes de respecte entre companys del mateix grup i actituds poc adequades               

entre ells. Per això es va decidir treballar un projecte des de l’àmbit d’actituds i conductes per                 

millorar aquests aspectes.  

Durant el mes de setembre del curs 2014-2015 el claustre de mestres es van proposar treballar                

de manera sistemàtica i conjunta una sèrie de propòsits que es van concretar per mesos. El                

títol del projecte “som un equip” intenta transmetre a l’alumnat la necessitat de prendre acords i                

actuar de manera conjunta per aconseguir fites que de manera individual no són possibles.              

Els propòsits plantejats engloben diferents aspectes i van encaminats a aconseguir el            

següents objectius marcat pel Departament d’Educació: educar per la pau, l’esforç, el respecte i              

 la responsabilitat per millorar la convivència en el centre. 

ÀMBIT D’AULA 

Desenvolupament del projecte 

Objectiu general : millorar la convivència a l’aula i a l’escola, per obtenir un bon ambient i                 

millors condicions d’aprenentatge. 
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Objectius específics : 

1.-Millorar les entrades i sortides, mantenint un ordre i un respecte pels companys.  

2.-Fomentar el tracte cordial entre els alumnes, dient les coses en respecte i tenint en compte                

els sentiments del altres. 

3.-Gaudir de l’estona d’esbarjo i gestionar els conflictes de manera pacífica. 

4.- Adquirir responsabilitat en les tasques encomanades a l’escola i com a persona que forma               

part d’una comunitat. 

5.-Desenvolupar la capacitat d'empatia cap al company i ajudar-lo quan ho necessita. 

6.-Potenciar la cultura de l’esforç com un valor per avançar i millorar. 

7.-Afavorir el treball en equip per obtenir majors resultats que de manera individual. 

Primer pas  

Conscienciar a l’alumnat que junts podem millorar la convivència i que per petites que siguin les                

nostres accions i aportacions,  al final sumen i obtenim grans resultats. Millorar la convivència              

és una tasca d’equip. S’elaboren un propòsits mensuals per millorar conductes. 

Aspectes que es treballen a l’aula  

A) Sensibilització de l’alumnat per mitjà  vídeos, contes i lectures. Sovint la natura i sobretot               

el món animal ens dona mostres del treball en equip i cooperació com a manera de viure o                  

sobreviure.  

Ex. els elefants que viuen en manades i es protegeixen uns als altres, l’organització del treball                

de les formigues o les abelles. 

B) Concreció del propòsit 

El treball del propòsit es porta a terme dins les hores de tutoria, però l’esforç el treball en equip                   

es trasllada a les activitats que tenen lloc durant la jornada escolar. Tots el mestres del claustre                 

hi estant implicats i també es fa partícip a la comunitat educativa, per mitjà del bloc i la reunió                   

d’inici de curs. En cada grup classe el tutor/a concreta el propòsit segons les necessitats i                

nivell dels alumnes. Es proposa un treball de sensibilització, de reflexió, d’autoavaluació,            

coavaluació i autocontrol. 

     Ex. de concreció del propòsit “Som cordials i ens parlem bé” 

Demanem les coses amb la paraula màgica “sisplau”, donem les gràcies, no diem             

paraules lletges. 
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C) Registre dels resultats 

Infantil  

Acostumen a valorar el propòsit en una hora determinada, sovint quan entren a classe després               

de l’esbarjo. 

Utilitzen un graella en format calendari on van enganxant gomets vermells o verds segons la               

valoració. També utilitzen unes titelles amb la cara contenta o enfadada. (emoticones) 

Primària  

Es destina una cartellera de l’aula on hi ha present el propòsit i els objectiu que es deriven d’ell,                   

també la manera de valorar-lo. 

Cal destacar a més de fer un treball de reflexió, el de posar-ho per escrit és un plus a l’activitat                    

ja que els alumnes han après a posar nom a actituds, conductes i sentiments. També els dos                 

representants d’aula en l’assemblea realitzen un esforç per transmetre de manera correcte i             

entenedora el que els companys els han encarregat. Es treballa la comunicació oral. També              

podem destacar el treball d’expressió escrita que els alumnes realitzen quan volen plasmar les              

idees que volen transmetre. Han après a expressar els sentiment i a adquirir la responsabilitat               

de representar als seus companys i d’explicar el que han acordat a l’assemblea. 

D) Autoavaluació  

L’objectiu és ser conscient de les nostres conductes i intentar millorar-les si cal. Es disposa de                

pautes on els alumnes es comprometen per escrit i s’avaluen, on anotar i avaluar el propòsit de                 

manera individual i de grup, graelles. Graelles adaptades a cada etapa, cicle i nivell. 

E ) Assemblea  

Cada final de mes, a l’hora del pati, a la biblioteca de l’escola té lloc l’assemblea. Hi assisteixen                  

dos alumnes representants de cada classe des de P·3 fins a 6è. L’assemblea es presidida per                

la directora acompanyada de la cap d’estudis, els coordinadors de cada cicle i els mestres               

tutors i especialistes que hi vulguin/puguin assistir. Durant la sessió són els alumnes que van               

explicant com ho han treballat i els resultats obtinguts i de manera consensuada s’atorga un               

diploma felicitant al grup que ha aconseguit el propòsit i un diploma d’encoratjament a seguir               

treballant al grup que no l’ha aconseguit. També es fa entrega d’una cara verda somrient o una                 

cara vermella enfadada, per posar-la en el mural central del 1r pis. 

44 



PROJECTE  DE CONVIVÈNCIA                                           CURS 2019-2020 

Cal indicar que durant les assemblees són els mateixos alumnes els que proposen solucions              

als problemes i adopten compromisos de millora. Ells també són els responsables de             

transmetre al seu grup de companys el que els han dit. 

El representants d’aula a l’assemblea canvien cada més, es considera important que tos els              

alumnes passin per aquest càrrec i puguin beneficiar-se de l’experiència que considerem molt             

positiva i enriquidora.  

ÀMBIT ENTORN 

A) Plasmació de resultats en un lloc visible del centre i avaluació del procés              

(retroalimentació). 

En aquest espai del primer pis, en un suro de tamany considerable, es visualitza d’una manera                

clara els progressos i els propòsit que cada aula ha de millorar. Mes a mes es va construint, és                   

un mural dinàmic doncs hi ha la possibilitat de millorar propòsits no assolits en el mes anterior. 

B) Possibilitats de rectificar i de millorar 

Les emoticones no s’enganxen sinó que es fixen al plafó per mitjà d’una xinxeta, això ofereix la                 

possibilitat de canviar-la en funció de l’evolució de cada grup classe.  

C) Difusió del Projecte 

Aquest treball va ser presentat dins de les Jornades d’escola rural per a la formació de mestres,                 

que es van celebrar el maig de 2016 en el Camp d’aprenentatge Jaume I de l’Espluga de                 

Francolí. 

➢ Seleccionat en les Jornades de bones pràctiques educatives el juliol 2017 

➢ Presentat dins el PFC als mestres de la ZER Poblet de Vimbodí i Poblet el febrer de                 

2018. 

➢ Presentat al claustre de mestres de l’Escola pública Cor de Roure de Santa Coloma de               

Queralt, durant el novembre de 2018 

10.3- ACTUACIONS EN EDUCACIÓ SOCIOEMOCIONAL 

El treball a nivell conductual que es realitza amb el projecte SOM UN EQUIP es completa amb                 

activitats destinades a formar persones emocionalment competents, capaces d’autoregular-se i          

de resoldre conflictes de manera positiva. 
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ÀMBIT DE L’AULA 

Es treballen els 4 blocs temàtics tres vegades durant la primària, una vegada en cada cicle,                

adequant els exemples a l’edat. Es poden repetir anys successius ja que el raonament és               

diferent. 

 Blocs temàtics: 

BLOC I  Autoestima 

BLOC II  Gestió d’emocions i sentiments 

BLOC III  Empatia 

BLOC IV  Resolució positiva de conflictes 

 

A) Metodologia emprada 

Consisteix en posar als alumnes en contextos adequats en els que es generin processos de               

construcció personal a tres nivells: cognitiu, emocional i conductual induint i motivant el judici              

moral.  

Les situacions d’ensenyament aprenentatge han de ser contextualitzades, significatives i          

funcionals tant com sigui possible i per aquest motiu han de ser tutorials. 

B) Tipus d’activitats  

Són activitats lúdiques i creatives. Es creen en un espai i un temps donant la possibilitat de                 

comunicar-se, de poder expressar sentiments, de poder interpretar diferents rols, per poder            

prendre decisions, construir valors i desenvolupar capacitat emocionals i socials alhora. 

Sociograma  

Una de les eines primordials que venim utilitzant a l’escola i que ens facilita un bon diagnòstic                 

és el sociograma. El qüestionari es passa cada inici de curs i ens proporciona un punt de                 

partida en detectar els punts forts i els punts febles del grup i permet orientar tant la intervenció                  

individual com la del  grup classe. 

Ens permet recollir una informació descriptiva de les conductes de rebuig entre alumnes per tal               

de planificar correctament la intervenció; ja que considerem que la intervenció més exitosa és              

aquella que parteix d’un bon diagnòstic de la situació concreta. 
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Portar a terme una reunió conjunta tutors i especialistes per trasllada la informació obtinguda              

en el sociograma i acordar les línies d’actuació conjuntes 

ACTUACIONS PER BLOCS TEMÀTICS 

BLOC  I  L’AUTOCONEIXEMENT I L’AUTOESTIMA 

L’autoconeixement i l’autoestima són objecte d’interès prioritari quan es tracta el tema            

sociemocional i de construcció personal. 

El desenvolupament d’un autoconcepte positiu necessita un clima segur, càlid i ferm, no rígid,              

ni restrictiu. 

Objectius  que proposem: 
● Promoure l’autoconeixement, desenvolupant una autoimatge ajustada i positiva 

● Sentir-se persona mereixedora d’acceptació i estimació 

● Sentir-se bé amb un mateix 

● Desenvolupar sentiments de competència i de confiança 

● Crear vinculació amb escola, els mestres i els companys 

Procediments bàsics 

● Prendre consciència de les pròpies necessitats 

● Prendre consciència de les pròpies capacitats i limitacions 

● Acceptar la pròpia singularitat 

● Marcar fites personals realistes a assolir 

● Connectar amb els sentiments de competència 

● Assolir competències 

● Conèixer  i fomentar el llenguatge intern positiu i constructiu 

● Estimular el reconeixement de les qualitat positives dins el grup 

● Crear competència en comunicació assertiva 

● Fomentar l’autonomia 

● Aprendre a decidir 

● Aprendre a equivocar-se 

● Crear un marc normatiu bàsic 

Indicadors que alerten d’una baixa autoestima 

● Cercar el reconeixement i l’elogi de manera reiterada. 

● No aportar mai idees. 

● No li agraden les situacions noves, li comporten ansietat. 
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● S’anul·la, segueix als altres, fa sempre el que els altres li diuen. 

● En els col·loquis repeteix el mateix que s’ha dit en la intervenció anterior. 

● També poden presentar conductes distorsionadores i/o agressives en demanda         

d’atenció. 

Paper del mestre en la formació de l’autoestima 

● Acceptar a l’alumne amb les seves limitacions  

● Cal fer referència als encerts i capacitats dels alumnes i no adoptar una actitud              

hipercrítica posant en relleu els defectes i errors. 

● No s’ha d’etiquetar, ni deixar que s’etiqueti. 

● El mestres ha d’ajudar a l’alumne a veure’s de manera objectiva i de donar              

estratègies per canviar. 

● Posar fites assolibles a l’alumne i no permetre que l’alumne vagi de fracàs en              

fracàs. 

● Cal promoure l’acceptació dels propis errors, d’enfrontar-se als problemes i          

reparar les equivocacions en la línia ètica i honesta. 
Participació de les famílies a les reunions d’inici de curs i a les entrevistes, on es transmeten                 

indicacions i pautes per millorar l’autoestima dels fills. 

BLOC Il  GESTIÓ D’EMOCIONS I SENTIMENTS 

Esquema pel tractament de les emocions 

1.-Presentar l’emoció amb una definició senzilla 

2.- Proporcionar exemples on es pugui deduir fàcilment l’emoció 

3.- Ensenyar dibuixos o fotos amb aquesta expressió emocional 

4.- Animar als infants a explicar vivències de quan han experimentat l’emoció 

5.-Donar a l’emoció categoria d’emoció agradable o desagradable 

6.- Situar l’emoció en la part del cos on la senten (cap, cor, panxa…) 

7.-Fer una llista entre tots del que provoca aquesta emoció (riure, plor, suor, respiració              
accelerada, 

8.- Fer llista de comportaments que té la gent amb aquesta emoció (cridar, pegar, abraçar …) 

9.- Demanar que expliquin què fan per controlar-la 

10.- Proporcionar una activitat a través de la qual l’emoció es pugui experimentar a nivell               
personal (role-playing, jocs ,contes…) 
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BLOC IlI  L’EMPATIA 

Es defineix com la capacitat de posar-se en el lloc de l’altre es un factor important en la                  

resolució positiva de conflictes. Són temes bàsics per treballar l’educació socioemocional. 

BLOC  IV   RESOLUCIÓ POSITIVA DE CONFLICTES 

A L’AULA I A L’ESCOLA 

Es pot definir conflicte com discrepància entre dos o més interessos simultanis que condueixen              

a un estat de tensió emocional responsables d’estats d’ansietat i/o de comportaments            

compulsius. 

Si entenem els conflictes com a part de la nostra vida poden ser motor de canvi i creixement                  

personal. Apostem per donar-li un tractament positiu i constructiu que ajudi a créixer i avançar. 

Les situacions que impliquen a un o pocs alumnes no cal resoldre-les davant del grup és millor                 

resoldre-les de manera individual o amb els interessats, per evitar etiquetes i reaccions             

negatives.  

Partim que les actituds davant el conflicte poden ser: 

Posició evasiva: 

No s’admet el conflicte o se’n nega l’existència de la impossibilitat de fer-hi front és una                

estratègia emocionalment còmoda i que ens protegeix del sofriment i que pot adquirir diferents              

formes  com ara racionalitzar excuses o ignorar informació. 

Actitud culpabilitzant 

Es busca un culpable ja sigui un mateix o un altre. 

Reacció competitiva. 

Té com objectiu vèncer l’altre. 

Actitud de transigència 

Facilitar la solució del problema perquè es considera que així és millor o perquè no es veu cap                  

importància en el fet de guanyar o perdre. 
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Actitud de col·laboració per buscar solucions 

Posició en que s’intenta comprendre’s a un mateix i a l’altre. En aquesta posició es treballa per                 

aconseguir un acord just que beneficiï les diferents parts implicades. 

Per poder resoldre la situació es posen en joc factors cognitius, emocionals, la creativitat,              

factors morals i la comunicació. 

ASPECTES A TREBALLAR A LES SESSIONS DE TUTORIA 

OBJECTIUS I PROCEDIMENTS  

Objectius específics 

● Augmentar l’habilitat cognitiva per resoldre conflictes 

● Aprendre a avaluar situacions, conductes i conseqüències 

● Augmentar l’habilitat de generar solucions alternatives, creatives, als problemes 

● Aprendre a planificar 

● Afrontar i regular  les emocions i els sentiments presents en tots els conflictes 

 

Procediments bàsics 

● Unió entre els processos cognitius d’anàlisi i la gestió emocional 

● Desenvolupament d’una estratègia estructurada. 

● Incentivació del pensament creatiu 

● Desenvolupament de la capacitat de comunicació assertiva 

● Pràctica d’habilitats d’autocontrol 

● Ús d’espais creats expressament per anar-hi a resoldre conflictes interpersonals 

 

PROPOSTES METODOLÒGIQUES 

Mètode de resolució de conflictes 

Passos a seguir: 

● 1.- Identificar el conflicte. Buscar les causes que l’ha provocat. 

● 2.-Definir objectius. Allò que es vol solucionar. 

● 3.- Buscar solucions 

● 4.-Valorar les diferents alternatives i triar la millor 

● 5.- Acordar-ne l’aplicació 
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● 6.-Marcar-se un pla d’execució 

Activitats  per  desenvolupar habilitats cognitives  

● Practicar els passos per identificar el problema 

● Com sabem que tenim un problema 

● Com sabem que les altres persones tenen  problemes 

● Practicar la causa / efecte 

● Practicar la definició d’objectius 

● Buscar solucions. Practicar el pensament alternatiu 

● Practicar el pensament conseqüencial 

● Practicar el pensament seqüencial 

 

Tècnica per desenvolupar habilitats emocionals  

La presa de consciència del que se sent serveix com a senyal d’alerta i el primer que cal fer                   

davant d’un conflicte és tenir consciència de les pròpies emocions. Parar-se i tranquil·litzar-se és              

el primer pas en la resolució de conflictes. Ja que sovint l’ira és la principal font de conflicte. Cal                   

fer entendre que enfadar-nos és una emoció natural i que tots tenim dret a enfadar-nos. 

Tècnica del semàfor (recomanada per alumnes de 3r fins a 6è). Per ajudar a desenvolupar               

l’autocontrol, utilitza la metàfora dels tres colors que correspon a tres passos que cal fer per                

autocontrolar-se. 

 

Llum vermell : els alumnes es paren, es calmen 

Llum groc : avancen a poc a poc i pensen 

Llum verd: tiren endavant i actuen 
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Tècnica “mà de l’amistat” 

 Stop: vermell    Calma : taronja    Penso  groc  

 Parlo: blau    Soluciono: verd 

 

Distinció entre situacions justes i injustes 

Sobretot a cicle inicial caldrà treballar la idea del bé i del mal, doncs cal garantir que ho                  

entenguin per garantir el significat de just i injust per a ells i per als altres. Entendre el significat                   

ajuda a comprendre els drets dels altres i els seus propis. 

Es tracta de disposar d’una gran varietat de situacions i preguntar si és just o injust i per què. 

ÀMBIT DE CENTRE 

Consensuar normes de convivència 

A inici de curs es dediquen unes sessions de tutoria per decidir les normes de classe i les                  

normes de convivència al pati, sobretot quan juguen a futbol. 

Els alumnes de cada cicle de manera conjunta decidiran i acordaran les normes i les               

conseqüències de no complir-les. Les escriuran i les penjaran en el suro que hi ha tocant al                 

gimnàs, i així les podran consultar. 

També es recordarà la tècnica de la mà de l’amistat o del semàfor per calmar-se i solucionar el                  

conflicte penjant una gran mà a la porta del pati. 
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Protocol d'actuació davant un conflicte 

Primera actuació 

● Es demanarà a l’alumne o alumnes que s’aturin i es calmin, per poder després pensar,               

trobar alternatives al conflicte i poder solucionar-ho. 

           ( tècnica del semàfor o de la mà de l’amistat) 

● Si l’alumne o els alumnes no fan cas de les indicacions. Se li recordarà que el proper                 

dia no podrà jugar i caldrà fer la tasca de reflexió en el full indicat i una tasca reparadora                   

per compensar al company o companys o una tasca de servei comunitari a l’escola. 

Proposta de taques reparadores: si ha estat un dany material reemplaçar-ho, fer-li un dibuix              

bonic, escriure una disculpa. 

Proposta de serveis comunitaris: contribuir a la recollida de papers al pati i en el recinte de                 

l’hort. 

Resolució de conflictes dels 4 als 7 anys 

El mètode cal simplificar-lo i adequar-lo a l’edat: 

QUÈ  HA PASSAT ABANS? 

QUE HA PASSAT DESPRÉS ? 

COM S’HA SENTIT? / COM T’HAS SENTIT? 

PENSA UNA COSA DIFERENT QUE POTS FER 

ÉS O NO UNA BONA IDEA? 

 

ÀMBIT DE  L’ENTORN 

● Traslladar a les famílies el treball entorn a la resolució de conflictes i animar-los              

a practicar-ho a casa. 

● Bloc de l’escola: píndoles emocionals 

● Activitats inici de curs 

● Escola de pares i mares 
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En un document a banda s’ha elaborat i classificat un ventall de recursos per treballar els diferents                 
blocs d’educació socioemocional i els ha adequat a cada nivell i etapa escolar. 
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