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1. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA.  

Un bon clima de convivència és necessari per a què la tasca dels docents i l’aprofitament de 
l’alumnat tinguin resultats efectius i es realitzin en les millors condicions.  

Quan parlem de convivència no només fem referència a limitar la mala conducta o els problemes 
de disciplina, sinó que estem pensant en un projecte global d’organització del centre i de les 
nostres aules, des de la perspectiva d’un tractament educatiu del conflicte i de la pròpia gestió 
de les emocions, així com de la implicació de tots els recursos humans dels que el centre disposa 
(professorat, pares i mares, alumnes, professionals d’altres entitats…).  

Amb aquest document pretenem identificar les pròpies emocions i poder planificar mesures de 
prevenció de conflictes i la seva gestió, ja que al nostre centre és una de les prioritats pel que fa a 
la convivència.  

La implicació de tots i totes els/les qui participem en la vida escolar (professorat, alumnat i 
famílies) és fonamental, i en el pla de convivència es plantegen actuacions que afecten els tres 
àmbits. Així, cal que el professorat i les famílies siguin sensibles a la necessitat d’intervenir per 
evitar possibles situacions d’agressivitat i d’actes d’indisciplina i, alhora, dotar-los d’eines per a la 
detecció, l’abordatge i la resolució dels conflictes.  

El professorat, d’altra banda, ha de comptar amb unes pautes d’actuació clares i homogènies que 
garanteixin un treball sobre la convivència igual per a tots.  

Pel que fa a l’alumnat ha d’assumir un paper actiu en la gestió de la convivència, garantint que es 
trobi segur i integrat en l’ambient del centre i sigui capaç de tractar els altres amb respecte. 

 

2. MARC LEGAL 

 
El marc legal és: 
 

• LOE, Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig, d’Educació. 

• LEC, Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació. 

• Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius. 

• Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat. 

• RESOLUCIÓ ENS/585/2017, de 17 de març, elaboració i implementació del Projecte de 
convivència. 
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3. DEFINICIÓ DE PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 

El Projecte de Convivència és una eina oberta que haurem d'anar revisant, modificant i avaluant, 
depenent de les circumstàncies i l’efectivitat de les mesures previstes per a la seva aplicació. 
 
El Projecte educatiu de centre ha de recollir el projecte de convivència entès com el conjunt 
d’estratègies i pautes d’actuació adreçades a la comunitat educativa per tal de: 
 

 Fomentar la convivència escolar. 

 Facilitar la prevenció de conductes contràries a la convivència escolar 

 La resolució de situacions conflictives 

 

 

4. CONTEXTUALITZACIÓ 

L'escola pública Menéndez Pidal està ubicada al barri de la Florida de l'Hospitalet de Llobregat. Es 
va fundar al mes de maig de 1970 i des de llavors ha anat definint la seva línia pedagògica entorn 
a les idees de convivència, integració i formació global de l’alumnat. 

L'escola té aprovades les Normes d'Organització i Funcionament de Centre (NOFC) i seguim les 
línies que allà es determinen. En elles, els alumnes de l'escola tenen el deure de respectar les 
normes de convivència que es concreten de la següent manera:  

 Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses i morals, com també la 
dignitat, integritat i intimitat de tots els membres de la comunitat educativa.  

 No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o 
qualsevol altra circumstància personal o social.  

 Complir les normes de convivència del centre.  

 Fer un bon ús de les instal·lacions i els bens mobles del centre.  

 Respectar els principis del Projecte Educatiu i les normes de les NOFC.  

 Respectar les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats del centre.  

 Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat educativa, 
per tal d'afavorir la convivència en el centre.  

 Propiciar un ambient de convivència i respectar el dret dels altres a que no sigui 
pertorbada l'activitat normal dins de les aules. Un bon clima de convivència és necessari 
perquè la tasca dels docents i l'aprofitament de l'alumnat tinguin resultats efectius i es 
realitzin en les millors condicions. Com escola, hem de vetllar per un projecte global 
d'organització a les aules des de la perspectiva del tractament educatiu del conflicte i de 
l'aprofitament de tots els recursos humans que el centre té al seu abast (mestres, pares i 
mares, alumnes i d'altres professionals...).  
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L'escola fa servir diverses actuacions per tal d'aconseguir un bon clima:  

 La línia pedagògica contempla el treball cooperatiu per tal de millorar la relació entre 
iguals, així com l'activitat d'Apadrinament (alumnat de 2n i 6è) on es comparteix un espai 
i un lloc per afavorir la coneixença i la convivència.  

 L'organització de centre: amb activitats intercicles que milloren la relació entre alumnes, 
així com els alumnes voluntaris que interpel·len pel bon funcionament de l'escola. 

 Coordinació amb projectes socioeducatius: activitats del Pla d'Entorn, així com la 
participació en la Xarxa de Competències.  

 Constància escrita (Advertències): de les conductes més greus. 
 
 

5. DIAGNOSI-RESULTATS 

Educar en la gestió positiva dels conflictes 

Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, actuacions concretes per afavorir que els alumnes 
desenvolupin les competències per conviure i l'educació en la gestió positiva dels conflictes.  

Punts forts  

• Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió positiva dels conflictes i la 
mediació. 

• Desenvolupem en el currículum de les diverses àrees continguts per educar en la gestió 
positiva dels conflictes.  

• Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions concretes per 
fomentar l'educació en la gestió positiva dels conflictes i la cultura de la mediació.  

• Estimulem el compromís de l'alumnat amb l'educació en la gestió positiva dels conflictes per 
fomentar la prevenció a l'aula.  

• Formem la comunitat educativa en tècniques i destreses en educació emocional i en la gestió 
positiva de conflictes.  

• Impulsem des de totes les àrees la gestió dels conflictes d'aula mitjançant estratègies de gestió 
positiva.  

• Incorporem l'educació en la gestió positiva dels conflictes i la cultura de mediació al Projecte 
educatiu i a la resta de documents del centre.  

• Potenciem les xarxes de suport entre l'alumnat per educar la gestió positiva dels conflictes 
entre iguals.  

• Sensibilitzem el claustre en la necessitat d'educar en la gestió d’emocions i la gestió positiva 
dels conflictes.  

• Tenim en compte els recursos del territori per educar en la gestió positiva dels conflictes.  

• Utilitzem estratègies i metodologies d'aula que afavoreixen l'educació en la gestió positiva del 
conflicte.  
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Punts febles  

• Avaluem el funcionament dels processos d'educar en la gestió positiva dels conflictes i del 
servei de mediació i ho recollim en la memòria anual del centre.  

• Disposem d'activitats i projectes de centre que promouen l'educació en la gestió positiva dels 
conflictes.  

• Disposem d'estratègies concretes per a implicar les famílies en l'educació en la gestió positiva 
dels conflictes en l'àmbit de l'aula.  

• Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i pràctiques sobre l'educació 
en la gestió i la resolució de conflictes lleus.  

• Ens coordinem amb les entitats culturals, esportives i de lleure per fomentar l'educació en la 
gestió positiva dels conflictes.  

• Fem participar la xarxa de suport entre iguals en l'educació de la gestió positiva dels conflictes.  

• Impliquem les famílies en l'educació en la gestió positiva dels conflictes dels seus fills i filles.  

• Participem en les trobades de convivència i mediació del territori per fomentar el treball en 
xarxa.  

• Implementem els protocols d'àmbit convivencial elaborats pel Departament d'Educació.  
 

Punts molt febles  

• Disposem d'alumnat format en el programa de mediació escolar en el grup-classe.  

• Disposem d'un projecte de mediació que orienta i organitza les actuacions corresponents per 
a tots els membres del centre. 
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5. OBJECTIUS 

OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECÍFICS 

1. Assegurar i garantir la participació, la 
implicació i el compromís de tota la 
comunitat escolar.  

1.1 Sensibilitzar la comunitat escolar de la 
necessitat d'elaborar un Projecte de convivència 
amb la implicació i el compromís de tots els agents 
educatius.  

1.2 Elaborar una diagnosi participativa sobre la 
situació de la convivència en el centre.  

1.3 Crear els espais necessaris per afavorir la 
participació dels diferents sectors de la comunitat 
en l'elaboració del projecte.  

1.4 Constituir i dinamitzar la comissió de 
convivència.  

1.5 Incrementar la formació de la comunitat 
escolar en relació amb la convivència.  

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

2.1 Potenciar les competències socioemocionals.  

3. 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.  

3.1 Elaborar una estructura organitzativa i una 
gestió de recursos que afavoreixin la convivència i 
el clima escolar.  

 

 

 

 

 

 



Escola Menéndez Pidal. Pla de convivència 

7 

 

6. ACTUACIONS PREVISTES 

Educar en la gestió positiva dels conflictes 

 ACTUACIONS 

CENTRE • Adequar a les necessitats i context del centre els protocols marc per a la 
millora de la convivència elaborats pel Departament d'Educació.  

• Aprofitar la celebració de dates reconegudes internacionalment per impulsar 
l'educació en la gestió positiva dels conflictes i la millora del clima de 
convivència (DENIP, dia de la prevenció de la violència contra les dones, dia 
dels drets humans, etc ).  

• Fomentar que la xarxa de suport entre iguals compti amb alumnat mediador.  

• Impulsar projectes que fomentin les relacions d'ajuda i aprenentatge entre 
iguals (tutoria entre iguals, aprenentatge entre iguals, apadrinament, etc.).  

• Potenciar el treball cooperatiu i el treball per projectes en tots els àmbits del 
centre educatiu per afavorir les relacions assertives.  

AULA • 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 estimular la implicació de les famílies en l'educació en la gestió 
positiva dels conflictes.  

• Formar l'alumnat en mediació escolar.  

ENTORN • Promoure la coordinació de les persones responsables dels equips de mediació 
i de l'educació en la gestió positiva dels conflictes dels centres d'un territori 
mitjançant seminaris o grups de treball creant xarxa.  

• Utilitzar la carta de compromís educatiu per promoure la coresponsabilitat de 
les famílies en l'educació en la gestió i resolució positiva dels conflictes dels 
seus fills i filles.  
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7. PLANIFICACIÓ 

OBJECTIUS ACTUACIONS/METODOLOGIA RECURSOS TEMPORITZACIÓ  RESPONSABLES 

Adequar a les necessitats i context del centre 
els protocols marc per a la millora de la 
convivència elaborats pel Departament 
d'Educació. 

Coneixement de les activitats propostes 
pels protocols. 

Protocols xtec Al llarg del curs Tota la comunitat 
educativa 

Aprofitar la celebració de dates reconegudes 
internacionalment per impulsar l'educació en 
la gestió positiva dels conflictes i la millora 
del clima de convivència (DENIP, dia de la 
prevenció de la violència contra les dones, dia 
dels drets humans…) 

Realització d'activitats concretes a les 
aules per a millorar la coeducació, la 
convivència, el respecte... entre tot 
l'alumnat. 

Material online Al llarg del curs Tutors/es i 
especialistes 

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 estimular la 
implicació de les famílies en l'educació en la 
gestió positiva dels conflictes. 

- Tutories amb famílies. 
- Cooperació família-escola mitjançant  
diferents eines. 
- Reunions periòdiques amb mestres 
d'EE, EAP i famílies. 

- Graelles de seguiment. 
- Full d'entrevista. 

Al llarg del curs Tota la comunitat 
educativa 

Formar l'alumnat en alumnat ajudant Material sobre l'alumnat ajudant que es 
treballarà a les tutories amb el tutor/a i 
amb alumnes voluntaris  
(4t, 5è i 6è) 

Activitats diverses 
relacionades amb alumnes 
ajudants 

A l'inici de curs Tutors/es 
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OBJECTIUS ACTUACIONS/METODOLOGIA RECURSOS TEMPORITZACIÓ  RESPONSABLES 

Impulsar projectes que fomentin les relacions 
d'ajuda i aprenentatge entre iguals. 

- Apadrinament. 
- Aprenentatge entre iguals. 

PGA, PAT i programacions 
d'aula. 

Al llarg del curs Tota la comunitat 
educativa 

Potenciar el treball cooperatiu i el treball per 
projectes en tots els àmbits del centre 
educatiu per afavorir les relacions assertives. 

- Activitats en grup que afavoreixen el 
respecte i la comunicació entre iguals. 
- Activitats intercicles per tal de millorar 
la coneixença i la relació entre 
l'alumnat. 

PGA i PAT Al llarg del curs Tota la comunitat 
educativa 

Promoure els cercles de pràctiques 
restauratives per tal de millorar el diàleg i la 
convivència al centre 

- Formació de cercles a la tutoria per 
solucionar conflictes. 
- Reflexió i restauració de conductes 
disruptives mitjançant pràctiques 
restauratives. 
-Sessions a l’aula de gestió emocional. 

Material pràctiques 
restauratives 

Al llarg del curs Tutors/es,  mestres 
especialistes 

Promoure la coordinació de les persones 
responsables dels equips de mediació i de 
l'educació en la gestió positiva dels conflictes 
dels centres d'un territori mitjançant 
seminaris o grups de treball creant xarxa. 

- Treball en xarxa amb escoles i/o IES, 
creat projectes comuns 

   

Utilitzar la carta de compromís educatiu per 
promoure la coresponsabilitat de les famílies 
en l'educació en la gestió i resolució positiva 
dels conflictes dels seus fills i filles. 

- Informar a les famílies dels punts 
a signar a la carta de compromís. 

Carta de compromís 
signada per direcció i les 
famílies 

En el moment de 
formalitzar la 
matrícula. 

Equip directiu 
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OBJECTIUS ACTUACIONS/METODOLOGIA RECURSOS TEMPORITZACIÓ  RESPONSABLES 

Promoure la implicació de les famílies en la 
vida del centre, tant en l’horari escolar com a 
l’AMPA. 

⁃ Informar a les famílies a les 
reunions de principi de curs 
sobre la dinàmica del centre. 

⁃ Activitats conjuntes (festes, 

⁃ commemoracions, tallers…) 

⁃ Potenciar les vies de 

comunicació família-escola 
(DINANTIA) 

⁃ Dinamitzar l’AMPA 

 - Tríptic informatiu del 
centre. 
- Activitats previstes a la 
PGA, plafó informatiu per a 
les famílies a l’entrada del 
centre. 
- Informacions DINANTIA 

Al llarg del curs Tota la comunitat 
educativa, en 
especial el /la 
tutor/a i l'Equip 
Directiu i AMPA. 

 


