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Accions del PDC a l’escola Can manent 

 

Tot seguit es mostren les accions més rellevants que es 

desenvolupen a Can manent en relació als temes del 

projecte de convivència a l’escola i relacionades amb els 

objectius en el punt 5.2 (objectius PdC) 

 

Accions respecte la resolució de 

conflictes: 

Educar en la gestió i resolució 

positiva de conflictes 

Protocol absentisme 
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Accions respecte la gestió i resolució positiva dels conflictes:  

Faltes greus i lleus per a la convivència a l’escola. 

L’annex 14 de les NOFC, de Can Manent distingeix entre conflictes lleus i 

conflictes greus, però abans de tipificar les faltes i sancions pròpies d’aquest 

reglament, la comunitat escolar establirà mecanismes per a prevenir i 

reconduir en cas que es produeixin, els conflictes en el centre.  

Els elements claus per a aconseguir aquest dos objectius seran: 

- La prevenció. 

- La mediació. 

- Les pràctiques restauratives (creació de vincles) 

A nivell de prevenció, és important regular la convivència en el centre 

desenvolupant actituds i habilitats relacionals positives, prevenint la violència, 

intervenint constructivament  enfront de conflictes i propiciant la reparació 

responsable i la reconciliació entre persones que passen molt de temps juntes. De 

retruc la millora en el clima del centre incideix positivament en la resta d’activitats 

educatives.  

 Faltes i sancions  

Les conductes contràries a la convivència consten a les normes d’organització i 

funcionament de l’escola amb les faltes greument perjudicials, conductes 

perjudicials per a la convivència en el centre i també les faltes injustificades 

d’assistència a classe i de puntualitat.  
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FALTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A 

LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 

Conductes perjudicials per a la 

convivència en el centre 

a) Injúries, ofenses, agressions físiques, 

amenaces, vexacions o humiliacions a 

altres membres de la comunitat 

educativa, el deteriorament 

intencionat de llurs pertinences i els 

actes que atemptin greument contra 

llur intimitat o llur integritat personal.  

b) L’alteració injustificada i greu del 

desenvolupament normal de les 

activitats del centre, el deteriorament 

greu de les dependències o els 

equipaments del centre la falsificació o 

la sostracció de documents i materials 

acadèmics i la suplantació de 

personalitat en actes de la vida 

escolar.  

c) Els actes o la possessió de mitjans o 

substàncies que puguin ésser 

perjudicials per a la salut, i la incitació a 

aquests actes.  

 d) La comissió reiterada d’actes 

contraris a les normes de convivència 

del centre. 

 

a) Faltes injustificades de puntualitat al 

centre  

b) Actes d’incorrecció o 

desconsideració amb els altres 

membres de la comunitat escolar. 

c) Actes injustificats que alterin els 

desenvolupament normal de les 

activitats del centre. 

d) Actes d’indisciplina. 

e) Qualsevol altra incorrecció que 

alteri el normal desenvolupament de 

l’activitat escolar, que no constitueixi 

falta segons l’article 37.1 de la LEC 

 

 Gestió i resolució positiva dels conflictes 

Com escola Can Manent, quan hi ha un conflicte amb alumnes i/o famílies es 

forma una petita Comissió de convivència amb direcció i els/les mestres que 

estan acompanyen a l’alumne/a per abordar el tema i crear pràctiques 

restauratives. Tot i així, cal crear una comissió de convivència on hi hagi mestres 

de les diferents comunitats per afavorir canals de comunicació per una bona 

convivència i clima educatiu, mediació escolar, diversitat familiar...(objectius del 

PdC) 
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Objectiu: Educar en la gestió i resolució positiva dels conflictes a l’aula. 

Descripció: La prevenció, la mediació i les pràctiques restauratives (creació de 

vincle) Mirar Power Coeduca 

● Donar estratègies, ajudant a posar paraules al que els hi ha molestat… 

● Deixar temps i espai perquè els infants resolguin el conflicte. 

● Donar l’espai perquè cada infant pugui expressar què els hi ha passat, 

com s’han sentit, el que no els hi ha agradat… Veuen alguna solució? 

● Si cal portar el tema a la rotllana, per compartir i buscar solucions entre 

tots/es. 

● Fer roll-play d’alguna situació que hagi passat i mantenir una conversa. 

● Acordar i informar sobre pautes i límits clars que assegurin una bona 

convivència. 
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Objectiu: Educar en la gestió i resolució positiva dels conflictes a l’aula. 

Descripció: L’acció tutorial, converses amb l’alumnat i amb la família. 

Comunitat de petits: ajudar a posar paraules al què ha passat, a les emocions, al 

que un pot dir a l’altre, augmentant el vocabulari que pugui connectar amb 

l’emoció verdadera (“diga-li que et sap greu”); representar amb titelles o altres 

recursos conflictes similars als que han passat, per mirar-ho des de fora i facilitar 

estratègies de resolució; acordar estratègies d’acompanyament amb les famílies. 

Comunitat de mitjans i grans: ATI’s, reunions anuals d’inici de curs, entrevista 

individualitzada amb les famílies, reunió amb famílies per nivell, assemblees per 

buscar solucions, conflictes en situacions grupals.  

 

         

 

L’Annex 4 de les NOFC de l’escola estableix el protocol d’absentisme dels 

alumnes. 

Absentisme: S’entén per absentisme quan un alumne no assisteix a l’escola i 

aquesta absència no és justificada  

Objectius 

- Disminuir l’absentisme escolar 

- Analitzar les problemàtiques detectades i donar solucions i/o accelerin el 

tractament i la resolució dels casos 

- Elaborar un circuit i un pla d’actuació d’absentisme que reculli de forma 

integral i coordinada les diferents actuacions 
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Actuacions 

- Els tutors/a passaran llista cada dia en el full de registre e al finalitzar el mes 

es donarà a l’administrativa 

 

● Falta d'assistència al matí   M 

 

● Falta d'assistència a la tarda   T 

 

● Falta d'assistència tot el dia   X 

 

- Quan un alumne no pot assistir a l’escola, la família trucarà a secretaria per 

avisar al tutor/a. 

- Si falta a l’escola  per visita programada al metge o altres s’avisarà 

prèviament al tutor/a a l’agenda, o a les entrades i sortides. 

 

 

- Es considera falta absència greu: 

 

5% 

 

1,30 h a la setmana 

25% 6,30 a la setmana (1 dia sencer + 1 tarda) 

 

En aquests casos el tutor/a parlarà amb la família per fer conscients als pares de 

la importància de l’assistència a l’escola, i si l’absència persisteix la direcció els 

convocarà com a falta greu. 

Retards a la recollida dels alumnes 

- Quan els alumnes no hagin estat recollits al migdia, i esgotades les possibilitats 

de contactar amb la família per a la seva recollida, l’alumne es quedarà al 

menjador de l’escola i es passaran les despeses a la família.  

- Quan la no-recollida sigui a la tarda, romandrà en el servei d’acollida sota la 

custòdia del monitor/a. En cas de mantenir-se la manca de contacte amb la 

família es procedirà a l’avís a la policia local. Tan en el cas del migdia com en 

el de la tarda sempre hi haurà coneixement de la situació per part de l’equip 

directiu que és qui decidirà en darrer terme el procediment a seguir. 

- Quan algú diferent a la persona habitual ha de recollir el nen/a cal que la 

persona habitual informi d’aquest canvi. Aquesta informació hauria de ser 

escrita. Cal informar a les famílies a les reunions d’inici de curs. 
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- Aquest canvi del qual n’és coneixedor/a el tutor, s’ha d’informar als 

especialistes que hagin de lliurar els nens/es a les famílies. 

 

 

Recollida altres persones que no són la família o persona habitual 

- Quan no coneixem qui és i no estem avisats: 

● No es lliura el nen/a. Més val que ens equivoquem per defecte que per excés. 

● S’informa a direcció. Si no es fa així, la responsabilitat recau directament sobre 

qui fa el lliurament. 

● Es demana que s’identifiqui 

● Amb aquesta informació es truca a la persona habitual i se l’informa i s’actua 

segons ella estableixi (és a dir es dóna o no) 

● Suposant que no es contacti si el que vol recollir és el pare o la mare (i no el 

coneixem) es mira a l’arxiu (ha d’haver-hi un DNI) si no aconseguim identificar-

lo (potser que sigui un pare o mare que mai ha passat per l’escola), continuem 

sense donar-li el nen. 

● S’avisa la policia local. 

 

 

 

 

 

 


