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1. Introducció 

a. LA CONVIVÈNCIA 

Conviure significa viure plegats i en bona relació. La convivència demana la 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, cal posar l'accent en les relacions, en tot allò que ens uneix 

més que en les diferències. Per això cal potenciar espais oberts i compartits —tant des d'un 

punt de vista social i cultural com intergeneracional— que facilitin el coneixement i el 

reconeixement de les persones que viuen en el mateix poble, barri o ciutat 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. Cal afrontar 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. 

 

b. EL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 

 

El Projecte de convivència és l’instrument on es reflecteixen les accions que com escola 

desenvolupem per capacitar tot l'alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la 

convivència i la gestió positiva dels conflictes. 
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2. 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 inclouran 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. 

 

El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, disposa a l’article 

23.2 que les normes d’organització i funcionament del centre han d’incorporar les 

mesures de promoció de la convivència establertes en el centre. 

 

El Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la 

convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya, reforça el caràcter 

educatiu que han de tenir els processos i les accions que s'emprenguin, tant per prevenir 

com per corregir conductes inadequades. A l’article 6 s’estableix que a cada centre 

s’ha de constituir una comissió de convivència. 
 

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 es desenvolupa en el projecte de 

convivència es recull una normativa específica. 

 

https://boe.es/boe_catalan/dias/2006/05/16/pdfs/A01294-01341.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-C.pdf
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=480169&amp;action=fitxa
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=545262&amp;action=fitxa
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=403808&amp;action=fitxa
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&amp;mode=single&amp;documentId=781530&amp;language=ca_ES
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3. Comissió de convivència 

Aquesta comissió ha estat creada en el si del Consell Escolar.  

 

El seu objectiu és vetllar pel bon clima, la cohesió social al centre i prendre mesures 

davant actituds contràries a la convivència. 

 

Les seves funcions són: 

- Analitzar la situació de la convivència al centre com a punt de partida. 

- Establir i revisar objectius i criteris de planificació dels programes i activitats de 

convivència, dinamitzar-ne l’aplicació i fer-ne el seguiment.  

- Establir i revisar els procediments d’elaboració i revisió de les normes de centre i 

de les normes de l’aula.  

- Liderar la resposta en situacions greus de manca de respecte a les normes.  

- Impulsar les activitats de formació relacionades amb la millora de la 

convivència.  

- Impulsar iniciatives solidàries (DENIP, cursa solidària, donació de sang, recollida 

d’aliments...)  

- Fomentar la reflexió i la presa de consciència personal i col·lectiva sobre fets 

remarcables de valor moral.  

 

Formaran part de la comissió de convivència: 

- El director del centre 

- La cap d’estudis o la secretària del centre 

- Un pare/mare membre del Consell Escolar 

- Un mestre/a membre del Consell Escolar 
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4. Principis que orienten  l’acció 

Els principis d’actuació del nostre projecte de convivència són: 

a. La participació i la corresponsabilització de la comunitat educativa i dels agents 

educatius de l’entorn per tal d’aconseguir una actuació compartida i coherent, 

eficaç i eficient, fonamentada en una cultura dialògica i intercultural, basada en 

l’acord i la norma i concretada amb fermesa, rigor i afecte. 

 

b. L’actuació global i integral. Cal un plantejament integral i coordinat de tota la 

comunitat educativa, partint d’un procés d’aprenentatge col·lectiu i amb una 

organització que gestioni, articuli i doni sentit a les actuacions i als processos. 

 

c. La descentralització perquè cal que les decisions siguin contextualitzades. Aquest 

projecte de convivència respon a una necessitat percebuda 

col·lectivament, és flexible  i fruit del procés d'aprenentatge dels diferents 

agents educatius. 

 

d. La normalitat, per tal d’adoptar, sempre que sigui possible, les propostes més 

clares, més properes i més  integradores. 

 

e. La millora constant de les actuacions, a fi de donar una resposta ajustada a les 

necessitats més greus i més urgents i establir els instruments i  els  indicadors que 

permetin anar ajustant les estratègies, les actuacions i els recursos per a la 

consecució dels objectius. 
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5. Missió i objectius generals  
 

4.1 MISSIÓ 

 

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

tot l’alumnat. 

 

4.2 OBJECTIUS  

 

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

escolar. 

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

 Potenciar l'equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat en un marc de valors 

compartits. 

 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. 
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Objectiu general: Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de 

tota la comunitat escolar 

Objectiu específic: Constituir i dinamitzar la comissió de convivència 

Actuació Agents 

implicats 

Temporització Indicadors 

d’avaluació 

Participació dels diferents 

sectors de la comunitat 

educativa (Famílies, mestres i 

Equip Directiu) 

Famílies 

Equip docent 

Equip Directiu 

Tot el curs 

 

Participació de tots 

els membres de la 

comissió. 

 

Definició de les funcions de la 

comissió de convivència 

(compartides i consensuades 

cada curs) 

Comissió de 

convivència 

1r Trimestre 

 

Creació d’un 

document on es 

recull el 

funcionament de la 

comissió. 

Reunions periòdiques i/o 

puntuals (en situacions de 

gravetat) 

Comissió de 

convivència 

Trimestral S’han fet un mínim de 

3 reunions al curs (1 

cada trimestre) 
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Objectiu general: Ajudar cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i 

amb el món. 

Objectiu específic: Crear un clima escolar i de relació que afavoreixi el respecte mutu, 

l’entesa i la col·laboració, fomentant la cultura del diàleg com a eina bàsica en la 

gestió del conflicte. 

Actuació Agents implicats Temporització Indicadors 

d’avaluació 

Projecte “Viure  i 

conviure” 

Equip docent Setmanal Desenvolupament de 

la metodologia que 

havíem previst. 

 

Grau de satisfacció 

dels alumnes. 

 

Grau de satisfacció 

dels mestres. 

Projecte “El mes 

amable” 

Equip docent Mes de febrer  

Projecte 

“Conversem!” 

Equip docent Setmanal 

Protocol general de 

prevenció i actuació 

davant conductes 

disruptives 

Equip docent Tot el curs S’ha compartit i 

reflexionat amb el 

Claustre a principi de 

curs. 

 

S’han creat protocols 

específics quan han 

calgut i s’ha fet el 

seguiment. 

Protocol específic 

(per alumnes en 

concret) de 

prevenció I 

actuació davant 

conductes 

disruptives 

Equip docent Tot el curs 

Protocol de 

faltes de 

convivència del 

centre 

 

Seguiment dels 

casos d’alumnat 

amb faltes greus  

 

Equip docent 

 

 

 

 

Comissió de 

convivència 

Quan s’escau 

 

 

 

 

Trimestralment 

Percentatge 

d’alumnes amb faltes 

greus de cada nivell. 

 

 

 

Acords presos 

(amb el 

professorat, la 

família i el propi 

alumne) en 

relació als casos 

revisats. 
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Objectiu general: Potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat d’alumnat en un 

marc de valors compartits 

Objectiu específic: Prevenir l’absentisme i facilitar la reincorporació de l’alumnat 

absentista 

Actuació Agents implicats Temporització Indicadors 

d’avaluació 

Establir mesures de 

control i disminució 

de l’absentisme.  

 

Registre de faltes 

d’assistència diari. 

Equip directiu 

 

 

 

Equip docent 

Mensual 

 

 

 

Diari 

 

 

Compliment del 

protocol d’absentisme 

del centre. 

 

Percentatge 

d’alumnat que fa un 

absentisme superior al 

25%. 

Registre de baixes 

temporals (visites al 

país d’origen...) 

Equip directiu Quan s’escau Número de baixes 

temporals. 

Inici del protocol 

d’absentisme. 

 

Seguiment del 

protocol 

d’absentisme. 

Tutors 

 

 

Equip Directiu i tutors 

Quan s’escau Informe 

d’absentisme de 

l’alumne. 

Objectiu específic: Facilitar un període d’adaptació efectiu 

Actuació Agents implicats Temporització Indicadors 

d’avaluació 

Acollida per a 

l’alumnat i les 

famílies 

nouvingudes 

Tutors i Equip Directiu Quan s’escau 

 

 

Grau de satisfacció dels 

alumnes i les seves 

famílies. 

 

Acollida per als 

mestres 

Equip Directiu Quan s’escau Grau de satisfacció dels 

docents. 
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Objectiu general: 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 

Objectiu específic: Afavorir els canals de comunicació del centre com a elements 

facilitadors de la convivència i el clima escolar 

Actuació Agents implicats Temporització Indicadors 

d’avaluació 

Publicitar 

sistemàticament les 

activitats de l’escola 

al bloc. 

Equip docent Anualment Nombre d’articles 

publicats al bloc de 

l’escola. 

Mantenir i fer 

efectiu el sistema 

de comunicació 

digital amb 

les famílies: 

- TPV 

- Delegat de classe 

- E- mail 

Equip docent Anualment Grau de 

satisfacció de les 

famílies i els 

mestres. 
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6. Àmbits, nivells i temes 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: 

 Aula  

 Centre 

  Entorn 

 

Cal la continuïtat i coherència educativa en les diferents accions que es desenvolupin en 

els tres àmbits per donar respostes globals i garantir-ne l’èxit. 

 

Tenint en compte la complexitat d’elements que intervenen en la convivència considerem 

oportú delimitar l’acció en diferents temes que entenem imprescindibles per al 

desenvolupament d‘un bon clima de convivència. 
 

 ÀMBIT 

NIVELL AULA CENTRE ENTORN 

 

 
 

VALORS I ACTITUDS 

 

Coeducació  

Educació intercultural 

Educació per la pau 

Educació socioemocional 

 Educar en el respecte 

Educar en l’esforç i la responsabilitat  

Educar en la gestió positiva dels conflictes 

Inclusió 
 

RESOLUCIÓ DE 

CONFLICTES 

 

Absentisme 

 Conflictes greus 

Gestió i resolució positiva dels conflictes 
 

 
ORGANITZACIÓ DE 

CENTRE 

 

Acollida  

Comunicació 

Estructura i gestió de recursos 

 Norma 

Participació 
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7. Valors i actituds 

Les accions proactives, afavoridores de la convivència contribueixen a crear un bon clima 

escolar, ajuden a fer que l’alumnat sigui competent en la relació amb si mateix, amb els 

altres i amb el món, i propicien l’èxit acadèmic, personal, social i laboral. 
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VALOR QUÈ ENTENEM PER.... ACTUACIONS 

Inclusió 

Garantir que tot l’alumnat pugui aconseguir els 

objectius educatius segons les seves possibilitats i 

progrés personal. 

Pla d’atenció a la diversitat que concreta les mesures d’atenció a través 

de la CAD. Metodologies de treball que respecten els diferents ritmes i 

tipus d’aprenentatge. 

Coordinació amb administracions i entitats socials. 

Educació 

intercultural 

Promoure la igualtat en drets, deures i oportunitats de 

totes les persones i el dret a la diferència en un marc 

de valors convivencials compartits. 

Incloure en el currículum activitats i dinàmiques  que promouen la 

igualtat de drets i deures. 

 

Educar en l’esforç i 

la responsabilitat 

Conscienciar del valor de l’esforç com un element 

necessari pel progrés personal i grupal. 

Actuacions que promouen l’esforç, la constància, la responsabilitat... en 

el marc de l’aula (protagonista setmana, càrrecs, sistemes 

d’autoavaluació,  treball cooperatiu...) 

Educar en la gestió 

positiva dels 

conflictes 

Veure el conflicte com una oportunitat de millora 

personal i grupal. 

Activitats programades al projecte “Viure i Conviure” i al projecte 

“Conversem!”. 

Assemblees d’aula.  Treball cooperatiu a les aules. 

Coeducació 

Reconèixer les individualitats de tot l’alumnat, 

independentment del seu sexe potenciant així la 

igualtat real d’oportunitats. 

Activitats programades al projecte “Viure i Conviure” i al projecte 

“Conversem!”. 

Metodologies de treball en grup que afavoreixin la coeducació. Treball 

concret a l’àrea d’Educació en valors. 

Educar en el 

respecte 

Reconèixer els drets de les persones i valorar la seva 

identitat, opinió o manera de pensar. 

Engloba el respecte a un mateix, als altres i a 

l’entorn. 

Contemplar el respecte com a una norma bàsica a les NOFC i garantir 

el seu compliment. 

  Vetllar per un clima de centre respectuós. 

  Treball cooperatiu a les aules. Projecte “El mes amable”. 

Educació 

socioemocional 

Reconèixer les emocions pròpies i dels altres, saber-

les interpretar, expressar, utilitzar i controlar de 

manera positiva. 

Activitats programades al projecte “Viure i Conviure”, al projecte 

“Conversem!”, al projecte “El mes amable”, a Ed. En Valors i a l’activitat 

de Teatre. 

Assemblees d’aula i treball cooperatiu a les aules. 
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8. Resolució de conflictes 

a. ABSENTISME 

QUÈ ÉS L’ABSENTISME? 

L’absentisme és l’absència reiterada i no justificada, dins l’horari escolar, d’alumnat en 

edat d’escolarització obligatòria en el centre educatiu on està matriculat. 

L’absentisme té un gran ventall, des del puntual fins al crònic.  

Com a centre educatiu, amb la xarxa del nostre entorn, tenim en compte els diferents 

graus i tipus a l’hora de dissenyar protocols d’actuació. 

Les respostes davant l’absentisme no poden focalitzar-se en l’alumne/a absentista com a 

problema sinó en l’entorn en què es produeix, incidint i analitzant les causes de 

l’absentisme més enllà de les intervencions normatives i reactives que poden acabar 

cronificant-lo.  

És per això que s’estableix un espai de coordinació per al tractament de l’absentisme 

escolar on participen professionals externs del centre. 

En cas de detectar risc d’absentisme s’inicia el PROTOCOL D’ABSÈNCIES que es detalla a 

les NOFC. 

 

b. CONFLICTES GREUS 

 

QUÈ ENTENEM PER CONFLICTES GREUS? 

Els conflictes greus son aquelles conductes tipificades en l’article 37 de la Llei 12/2009, 

del 10 de  juliol, d’educació; entre d’altres, indisciplina, injúries, amenaces, agressions i 

vexacions personals, danys materials i patrimonials, alteració injustificada i greu de les 

activitats del centre, possessió de mitjans o substàncies perjudicials per a la salut, etc. 

Aquestes conductes s’han de considerar especialment greus quan impliquin 

discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició 

personal o social dels afectats. 

 

 

 

 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&amp;mode=single&amp;documentId=480169&amp;language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&amp;mode=single&amp;documentId=480169&amp;language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&amp;mode=single&amp;documentId=480169&amp;language=ca_ES
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Els conflictes greus perjudiquen notablement la convivència del centre, perquè generen 

sentiments d’indefensió, inseguretat i angoixa. Poden afectar qualsevol membre de la 

comunitat educativa, i es poden produir en el propi centre o en el seu entorn immediat. 

A les NOFC del centre s’estableixen les mesures correctores i sancionadores que 

s’aplicaran davant les faltes o irregularitats comeses pels alumnes, que han de tenir com 

a finalitat contribuir a la millora del seu procés educatiu. 

Per tal de donar resposta a situacions greument contràries a la convivència com 

l’assetjament, el ciberassetjament, les conductes d’odi i discriminació, la radicalització 

extremista i els maltractaments i abusos sexuals en l’àmbit educatiu, el Departament 

d’Educació ha elaborat protocols específics de prevenció, detecció i intervenció que 

ofereixen un circuit sistematitzat, orientacions i recursos per actuar de manera 

coordinada i eficaç, garantint la seguretat de tots els membres de la comunitat escolar.  

A l’escola hem elaborat un PROTOCOL DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ DE CONDUCTES 

DISRUPTIVES que es comparteix amb tots els membres del Claustre a principi de curs i 

s’adapta, quan és precís, per a atendre les necessitats d’algun alumne/a en concret 

(en aquest cas, es comparteix també amb la família i l’alumne/a). 

 

 

c. GESTIÓ I RESOLUCIÓ POSITIVA DELS CONFLICTES 

 

QUÈ ENTENEM PER CONFLICTES LLEUS? 

Els CONFLICTES LLEUS són un conjunt de conductes contràries a les normes de 

convivència del centre. Es tracta, majoritàriament, de conductes disruptives a l’aula i 

situacions de conflicte interpersonal. 

Són considerades conductes contràries a la convivència totes les tipificades per l’article 

37.1 de la Llei d’Educació, quan no siguin de caràcter greu, i també les faltes 

injustificades d’assistència a classe i de puntualitat. 

Els conflictes lleus són font de malestar i dificulten el dia a dia en el centre. Són 

conductes a les quals, sovint, cal dedicar molt de temps i d’esforços i que tenen efectes 

negatius sobre el clima relacional i sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge.  
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Com a centre educatiu apostem per proporcionar a l’alumnat les eines, les estratègies i 

les habilitats necessàries per entendre el conflicte com una oportunitat d’aprenentatge i 

gestionar-lo de manera constructiva. Ho fem mitjançant el treball sistemàtic en: 

- El projecte “Viure i Conviure” 

- El projecte “Conversem!” 

- Aprenentatge cooperatiu a les aules (dinàmiques de cohesió) 

- A través de l’àrea “Educació en Valors” 

En el cas que, malgrat les mesures preventives i proactives tant a nivell individual com 

grupal, el conflicte es produeixi o persisteixi, caldrà posar en marxa estratègies 

d’intervenció.  

En aquest sentit, les NOFC recullen quines són les conductes considerades faltes lleus i 

determinen les mesures correctores i sancionadores oportunes. 

Aquestes han de tenir un caràcter reparador i, sempre que sigui concordant, poden 

incloure alguna activitat d’utilitat social per al centre o l’entorn. 

 

 

 

 

 

 

 



ESCOLA TORRE LLAUDER 

 

 

  P R O J E C T E  D E  C O N V I V È N C I A  

 

Página 17 

9. Organització de centre 

a. ACOLLIDA 

L’acollida és el conjunt sistemàtic d’actituds i actuacions que el centre educatiu posa en 

funcionament per acompanyar els nous membres de la comunitat escolar, o els que 

s’incorporen després de processos d’absència, en la vida i la cultura del centre i, alhora, 

fer- los partícips dels projectes que s’hi desenvolupen. 

L’escola compta amb un Pla d’Acollida que defineix els procediments a seguir durant 

l’arribada de nous membres de la comunitat escolar (alumnes, professorat, famílies, PAS, 

etc.) i disposa d’una estructura organitzativa que permet plantejar l’acollida com un 

procés gradual i seqüenciat en el temps, sense quedar restringida a un primer contacte o 

trobada inicial. 

 

b. COMUNICACIÓ 

Entenem per comunicació el fet de transmetre informació.  

Des d’una perspectiva organitzativa, el centre disposa d’uns canals de comunicació que 

permeten a tothom, o bé accedir a la informació que necessiten en el moment que la 

necessiten, o bé posar-se en contacte amb les persones que tenen el coneixement. 

En aquest sentit es dinamitzen diferents canals de comunicació: 

- Bloc de l’escola 

- Revista escolar 

- App TPV Escola 

- Agenda escolar 

- Delegats de classe 

- E-mail 

- Informes a les famílies 

- Entrevistes amb les famílies i reunions d’aula 

- Horari d’atenció de l’Equip Directiu 

- AMPA (Assemblees de socis) 

- Reunió periòdica entre l’AMPA i l’Equip Directiu  

- Reunions de Consell Escolar 
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c. ESTRUCTURA I GESTIÓ DE RECURSOS 

Per tal de garantir un bon clima de centre són necessàries una estructura i una gestió de 

recursos que el facilitin: 

o Confecció d'horaris tenint en compte les tutories significativament complexes 

i el perfil del professorat. 

o Compartim, entre els docents, estratègies d'organització. 

o Fem partícip l'alumnat en la gestió i funcionament de l'aula a través de 

càrrecs, rutines organitzatives i dinàmiques de participació. 

o Fomentem un lideratge positiu de l'alumnat en els processos d'aprenentatge 

mitjançant metodologies com l’aprenentatge cooperatiu, el treball per 

projectes, el treball per racons... 

o Fomentem un lideratge positiu del professorat a través dels càrrecs de 

coordinació i de dinàmiques de participació activa. 

o Organitzem els espais per afavorir un bon clima de centre. 

o Organitzem l'aula en funció de l'alumnat (racó de treball tranquil, racó de 

jocs, racó de lectura...) 

 

 

d. NORMA 

La norma és l'instrument regulador de la convivència que té com a finalitat garantir els 

drets i els deures de tothom. 

Les normes formalitzen el necessari clima de respecte, seguretat i cordialitat del centre. Es 

tradueixen en un seguit de drets i deures, compromisos i responsabilitats que regulen i 

faciliten la vida al centre. 

Com a centre hem elaborat les NOFC d’acord amb el que estableix el Decret 102/2010, de 

3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius especificant: 

- Drets i deures de l’alumnat, el professorat, les famílies i el personal d’administració i 

serveis del centre 

 

- La responsabilitat en el compliment de la norma. 

 

- La correcció d’actes contraris a les normes de convivència i de conductes greument 

perjudicials per a la convivència en el centre. 
 

 

 



ESCOLA TORRE LLAUDER 

 

 

  P R O J E C T E  D E  C O N V I V È N C I A  

 

Página 19 

 

e. PARTICIPACIÓ 

Participar és ser i sentir-se part d’una organització en la qual es considera part activa. La 

participació és una manera d’unir esforços, de generar sentiment de comunitat i de 

crear un ambient inclusiu. 

A l’escola pensem que l’alumne ha de ser protagonista del propi procés educatiu amb 

el suport i l’acompanyament del professorat i la resta de personal del centre. 

En aquest sentit a l’escola: 

- Impliquem a les famílies en el projecte educatiu i en les actuacions del centre i de 

l'entorn. 

 

- Compartim amb les famílies, a través de la carta de compromís educatiu, els 

aspectes organitzatius i pedagògics més rellevants de l’escola. 

 

- Concretem, a través de les addendes a la carta de compromís, les actuacions que 

hem de dur a terme escola i família per tal de garantir el desenvolupament integral 

de l’alumne/a. 
 

- Utilitzem metodologies que fomenten la participació de l'alumnat i de les seves 

famílies. 
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10. Protocols 
 

10.1  Protocol de retards i absentisme del centre 

 

 

PROTOCOL DE RETARDS 

 

Quan un alumne presenta 5 retards (entre matins i tardes) en un mes cal iniciar el protocol 

de retards. És important que es faci un registre de cada pas seguit i deixar còpia a la 

carpeta de promoció de l'alumne. 

 

1. El tutor truca a la família explicant que ens preocupa la manca de puntualitat. Es 

recordarà la importància de ser puntual. 

 

2. Si l'alumne continua presentant retards, el tutor convoca a la família per fer una 

entrevista. 

 

3. Si l'alumne continua presentant retards, la direcció convoca a la família per fer una 

entrevista. 

 

PROTOCOL D'ABSÈNCIES 

 

Quan un alumne ha faltat 6 dies (entre matins i tardes) cal iniciar el protocol d’absentisme.  

 

1. El tutor truca a la família explicant que ens preocupa la manca d'assistència. Es 

recordarà la importància de venir regularment a l'escola. 

 

2. Si l'alumne continua faltant a l'escola, el tutor convoca a la família per fer una entrevista. 

 

3. Si l'alumne continua faltant, la direcció convoca a la família per fer una entrevista.  

 

4. Si l'alumne continua presentant retards, la direcció fa la derivació a la treballadora social 

de l’EAP del centre que convocarà a la família per tractar el cas. 

 

5. Si l'alumne continua presentant retards, la treballadora social passa el cas a la comissió 

d’absentisme de la ciutat perquè puguin parlar amb la família i prenguin les mesures 

adients. 
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10.2  Protocol disciplinari 

 

 COM ACTUAR EN CAS DE CONFLICTE 

S’estableixen les actuacions a seguir davant de faltes de disciplina segons la seva gravetat. 

- Nota a l’agenda: la família haurà de tornar-la signada. 

- Falta lleu: la família l’haurà de signar. 

- Falta greu: quan l’alumne té una conducta greument perjudicial per la convivència. 

L’haurà de signar la família i fer entrevista amb el mestre que ha imposat la sanció.  

- Quan l’alumne té tres faltes lleus automàticament és una greu. 

- Quan l’alumne té tres faltes greus s’obre un expedient disciplinari (amb sanció). 

- Quan l’alumne té una falta molt greu s’obre un expedient disciplinari directament. 

 

PROTOCOL DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ DAVANT CONDUCTES DISRUPTIVES 

- Es dona al professorat unes orientacions generals per prevenir i actuar en cas de 

conductes disruptives: especificant les regles a donar al nen, pautes per donar 

ordres clares, estratègies per reforçar la bona conducta i estratègies per ignorar 

alguns tipus de comportament. 

- S’estableix un protocol d’actuacions per alguns alumnes en concret on es detallen 

les actuacions a dur a terme davant de determinades situacions. 

- Es detalla el protocol de contenció per actuar en cas de conducta desafiant greu. 

- Es facilita graella de normes bàsiques a seguir a l’aula per consensuar-la amb el 

grup classe i poder fer la valoració de manera periòdica. 

- Per aquells alumnes que es consideri necessari es detalla una graella de registre 

setmanal de comportament per poder valorar en quins moments i situacions es 

donen majoritàriament els conflictes i poder així anticipar-nos. 

- Es preveu un horari de guàrdia durant tota la jornada escolar, per en cas de 

necessitat, poder-ne fer ús. 
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10.3  Protocol d’acollida 

 

ACOLLIDA D’ALUMNAT I LES SEVES FAMÍLIES 

 

1. INCORPORACIÓ ORDINÀRIA: Alumnes que comencen la seva escolarització a P3 o 

a altres cursos d’Ed. Infantil o Primària a l’inici del curs escolar. 

 

Quan un alumne/a comença P3  

ACCIONS RESPONSABLE 

Rebuda i presentació  del tutor/a  i TEI a l’aula de P3 durant 

els primers dies de setembre abans de començar el curs 

escolar.  S’aprofita per portar el material necessari. 
 

Tutor/a i TEI 

Entrada progressiva durant els tres primers dies de curs. 
 

Tutor/a,  TEI, especialistes i mestres 

de reforç 

Durant els quinze primers dies de curs, hi ha més mestres a 

l’aula, per tal de  facilitar l’adaptació dels alumnes de P3. 
 

Tutor/a, TEI,  especialistes i mestres 

de reforç 

Visita amb tot el grup-classe dels diferents espais de l’escola. 
 

Tutor/a, TEI i mestres de reforç 

 

Quan un alumne/a comença nou a l’escola 

ACCIONS RESPONSABLE 
Entrevista amb la família i l’alumne/a abans d’iniciar les 

classes.  

S’aprofita per ensenyar l’aula i els diferents espais de l’escola. 
 

Tutor/a  

Trobada amb l’alumne/a  (com ha anat el 1r dia) i feedback 

amb la família. 
 

Tutor/a  

Trobada de seguiment amb l’alumne/a  (durant el 1r 

trimestre). 
 

Tutor/a  

 

2. INCORPORACIÓ EXTRAORDINÀRIA: Alumnes que s’incorporen un cop iniciat el 

curs. (provinents de zones de Catalunya o nouvinguts al sistema educatiu català)  

 

ACCIONS RESPONSABLE 
Benvinguda i rebuda del nou alumne el 1r dia 

d’escolarització ( abans de l’inici de les classes ) 
 

Membre de l’equip directiu 

Presentació del tutor/a  
 

Membre de l’equip directiu 

Acompanyament a la fila 
 

Tutor/a 

Presentació al grup-classe 
 

Tutor/a 

Visita pels diferents espais de l’escola 
 

Tutor/a i companys/es voluntaris 

Trobada amb la família i l’alumne ( com ha anat el 1r dia ). 
 

Tutor/a 

Trobada de seguiment amb l’alumne/a  (durant el 1r 

trimestre). 
 

Tutor/a  
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ACOLLIDA DEL PROFESSORAT 

 

 ACTUACIÓ QUI S’ENCARREGA 

QUAN 

INCORPORAT  

AL SETEMBRE 

INCORPORAT 

DURANT EL CURS 

Reunió d’acollida/ 

Rresentació al claustre 
Equip Directiu Primer dia Quan s’incorpori 

Document de 

funcionament intern del 

centre 

Equip Directiu Primer dia Quan s’incorpori 

Entrega carpeta i agenda Equip Directiu Primer dia Quan s’incorpori 

Horari Equip Directiu Primer dia Quan s’incorpori 

Programació didàctica 
Equip Directiu / Mestre 

titular 

Primers dies de 

setembre 

Quan s’incorpori.  

El mestre titular li 

farà arribar la 

programació. 

Materials curriculars/ 

Projectes de centre 

Coordinador de cicle 

/ Mestre titular 

Primers dies de 

setembre 

Quan s’incorpori. 

Mestre del cicle o 

nivell. 

Informació sobre els 

alumnes 

CAD / Equip Directiu 

/Mestre titular 

Primers dies de 

setembre 
Quan s’incorpori 

Acompanyament a les 

classes per presentar-se 
Equip Directiu - Quan s’incorpori 

Acompanyament durant 

els primers dies 
Mestres del cicle 

Primers dies de 

setembre 
Quan s’incorpori 

Recolzament al 

professorat novell 

Tutor del mestre en 

pràctiques 
Durant tot el curs Quan s’incorpori 
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10.4  Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament 

escolar a persones LG BTI (Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres, 

Intersexuals) 
 

 
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/protocol_lg bti/ 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/protocol_lgbti/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/protocol_lgbti/
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10.5  Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre 

iguals. 

 

 

 
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/ass 

etjament_iguals/index.html 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/assetjament_iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/assetjament_iguals/index.html
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10.6  Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront el ciberassetjament 

entre iguals. 
 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/protoco

l_confli cte_greu/index.html 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/protocol_conflicte_greu/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/protocol_conflicte_greu/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/protocol_conflicte_greu/index.html
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10.7  Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d’odi i 

discriminació. 

 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/odi_discrimin

acio/in dex.html 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/odi_discriminacio/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/odi_discriminacio/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/odi_discriminacio/index.html
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10.8  Protocol d’actuació amb menors de catorze anys en situacions de conflicte o 

comissió d’una infracció penal. 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/intervencio_

coordin ada/index.html 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/intervencio_coordinada/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/intervencio_coordinada/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/intervencio_coordinada/index.html
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10.9  Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront conflictes greus. 
 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/protocol_co

nflicte_g reu/index.html 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/protocol_conflicte_greu/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/protocol_conflicte_greu/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/protocol_conflicte_greu/index.html
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10.10  Protocol d’actuació entre els Departaments de Treball, afers Socials i Famílies 

i d’Ensenyament de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les 

situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu. 

 
 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/maltractam

ent_inf_ adolesc/index.html 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/maltractament_inf_adolesc/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/maltractament_inf_adolesc/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/maltractament_inf_adolesc/index.html
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10.11 Protocol de prevenció, detecció i intervenció de processos de 

radicalització als centres educatius. 

 

 

 
 

 

 

http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/PRODERAI-CE.pdf 

http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/PRODERAI-CE.pdf
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11. Seguiment i avaluació del projecte 

La Comissió de Convivència del centre: 

- Vetllarà pel correcte exercici dels drets i deures dels alumnes i el compliment 

efectiu de les mesures correctores i les sancions. 

 

- Garantirà la correcta aplicació del projecte de convivència, farà el seu 

seguiment reunint-se de forma ordinària una vegada al trimestre i de forma 

extraordinària sempre que calgui.  

Els aspectes a valorar són:  

➔ El coneixement i difusió d’aquest projecte en els diferents estaments de la 

comunitat educativa.  

➔ L’eficàcia d’aquest pla de convivència. 

➔ L’anàlisi de les situacions conflictives que han esdevingut durant el curs escolar.  

Finalment poden fer un recull de propostes i recomanacions per avançar en la 

millora del clima de convivència escolar. 


