
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PdC escola can manent: 

pla de convivència a l’aula   
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El Projecte de Convivència (PdC) reflecteix totes les accions que l’escola 

desenvolupa per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat 

educativa per a la convivència i la gestió positiva de conflictes. 

Aquestes accions van adreçades a la millora de la convivència a l’aula, 

al centre o a l’entorn, en el benentès que la permeabilitat entre aquests 

tres àmbits d’intervenció afavoreix la transferència d’aprenentatges, 

valors, creences, actituds i hàbits relacionals.  

També recull els mecanismes que l’escola estableix a l’hora de resoldre 

els conflictes que es produeixen en els tres àmbits i de crear una 

atmosfera de treball i convivència segura i saludable. 

 El Pla de convivència a l’aula  (PcA ) es situa dins el marc escolar i més 

concretament de l’aula, evidencia la necessitat de concreció del PdC 

en un context específic i amb uns objectius concrets. 

L’escola entén el treball del PcA com un punt  primordial del Projecte 

Educatiu de Centre  ( PEC ), i respon a la seva filosofia i la manera 

d’entendre l’educació de l’infant . 

Els tres eixos de treball que ajuden a comprendre i a portar a la pràctica 

la gestió dels conflictes que apareixen dins l’escola són : 

1) El treball de les emocions i valors 

2) El treball de la comunicació eficaç 

3) El treball de la resolució de conflictes 

 

Es prioritza el treball dels dos primers com a  peces bàsiques per 

promoure la gestió del conflicte. 
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1) Les emocions i els valors 

Aquest primer bloc té l'objectiu de donar a conèixer les emocions i els 

sentiments que experimentem les persones, per aprendre a ser 

conscients del que cadascú sent en diverses situacions i saber expressar-

ho. 

Aquest treball promou: 

 El desenvolupament de valors per a conviure en societat. 

 El desenvolupament integral de la persona. 

 L’escolta de l’altre des del respecte i l’empatia. 

 L’escolta d’un mateix per a prendre consciència dels propis 

sentiments i emocions: l’autoestima.  

 Ajudar els altres al seu creixement com a persones. 

 Actuar com agent de canvi a la seva comunitat.  

 

2 ) La comunicació. 

Comunicar-se és relacionar-se. 

La comunicació pot ser font de conflictes tot i que també és l’eina per a 

resoldre’ls. 

Una comunicació es pot crear o es pot destruir a partir d’una manera 

determinada manera de dir les coses, sovint no és allò que diem el que 

compta, sinó com ho diem, la manera de dir és on està implícitament la 

intenció, que és el pont entre el que es diu i el que es vol dir. 

Una bona comunicació conjuga dos eixos, dos paràmetres: informació i 

relació. 

La informació: llenguatge verbal, fons i matèria 

La relació: llenguatge no verbal, forma i manera 

Quan aquests dos eixos no es donen paral·lelament és quan es 

produeixen interferències entre el que un vol dir i el que l’altra persona 
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entén, com coses no dites, dites a mitges, insinuades o els dobles 

missatges. 

Altres barreres que són causa d’incomunicació: 

- Desconsideració cap a qui parla 

- La imposició de les pròpies idees 

- El sentir sense escoltar 

- El pensar més de pressa del que es parla 

- Parlar sense pauses 

Per garantir una comunicació eficaç: 

- Enviar missatges clars 

- Escoltar activament* 

- Parlar des del jo 

- Posar-se al lloc de l’altre 

- Saber gestionar el silenci 

- Saber preguntar 

 

3) La resolució de conflictes 

L’escola, en un dels seus objectius bàsics, promou contextos per tal que 

els infants aprenguin a ser, a viure i conviure; fomenta i lidera la 

convivència, tant a l’interior del centre educatiu com al seu entorn 

immediat. 

Per educar en la convivència, cal posar l’accent en les relacions, abans 

que en les diferències. Les finalitats de l’educació, recollides en l’informe 

de la UNESCO, conegut com a Informe Delors, són aprendre a ser, 

aprendre a conviure, aprendre a fer i aprendre a aprendre. Per assolir 

els objectius educatius, hi ha d’haver una implicació global i 

coordinada de tots els agents socials, tant els de la comunitat 

educativa, com les institucions, les famílies i la societat en general. 

D’altra banda, la confluència en el centre educatiu de moltes persones 

diverses que comparteixen de manera continuada un mateix espai i 

temps, amb diferents expectatives i potser diferents interessos, genera 

l’aparició de conflictes de convivència. 

 

No és sinó a través del treball previ de les emocions i de la comunicació 

efectiva que podem arribar a una satisfactòria gestió en la resolució de 

conflictes.  
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El Pla de convivència a l’aula  (PcA ).  

Concreció d’activitats dins de l’aula de “Els Teixos” pel treball 

d’emocions, comunicació eficaç i resolució de conflictes. 

1. Emocions 

 

 Creació de metàfores explicatives (a nivell plàstic i verbal) sobre 

les diferents maneres de vivenciar una emoció: “Quan estic 

contenta em sento volar”, “Quan m’enfado és com si 

m’explotessin mil globus a dins”… 

Els alumnes comparteixen l’explicació d’aquestes emocions amb 

la resta de companys i companyes de l’aula, i també “regalen” 

les seves creacions a aquells companys amb qui es voldrien sentir 

més compresos en la seva manera de sentir-les. 

 Anàlisi de les diferents emocions que presenten els personatges 

dels llibres de lectura comuna. Identificació o no amb aquestes 

emocions i formes de viure-les. 

 Visionat i comentari de vídeos sobre el respecte a la diferència. 

 Ubuntu: “I am because we are” 

Explicació i comentari de la història que narra com els nens d’una 

tribu africana no van voler deixar cap membre del grup de banda 

a l’hora de compartir un gran premi de menjar. Reflexió sobre la 

importància de mostrar-se generós i empàtic a l’hora d’incloure 

tots els membres del grup pel benestar de tothom. 

 Autoestima: converses sobre la importància dels comentaris dels 

demés en la formació d’una bona autoestima, en especial en 

edats pre-adolescents. Comentari sobre la incidència d’una bona 

autoestima per a la consecució d’objectius, ja sigui acadèmics, 

relacionals, d’autonomia… 

A l’aula es dóna cabuda a les diferents potencialitats dels 

membres del grup:  qui li agrada escriure, qui té facilitat a l’hora 

d’expressar les seves emocions, qui se li dóna molt bé el dibuix, qui 
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se li donen molt bé les manualitats, el càlcul, el ball, els 

monòlegs… 

Aquestes potencialitats singulars, es posen de manifest de manera 

explícita, i es fa incidència en el fet que l’aprofitament d’aquests 

aspectes distintius, beneficia tots els membres del grup. 

 

2.i 3. Comunicació efectiva i resolució de problemes 

 Davant de qualsevol conflicte que s’origina a l’aula, es prioritza el 

diàleg en el que es posa de manifest: 

1. El punt de vista, els sentiments o les intencions de les 

persones implicades en el conflicte. 

2. El respecte per la diferència en les maneres de viure les 

emocions implicades, i els diferents processos que cadascú 

ha sentit. 

3. El reconeixement dels propis límits i els de l’altra persona. 

 Treball en grups cooperatius. 

Feina conjunta que implica: 

1. Responsabilitat davant del càrrec adquirit. 

2. Respecte pel càrrec del company, no “trepitjar” l’espai de 

l’altre. 

3. Cedir, arribar a acords, adaptació als diferents ritmes de 

treball i empatia. 

 Donades les característiques d’una comunicació eficaç i d’una 

incomunicació barrejades, destriar les frases per tal d’agrupar-les 

correctament en els dos grups. 

Comentari i seguiment a l’aula davant de qualsevol situació que 

requereixi una bona comunicación en gestionar algun conflicte. 


