
PdC. Pla de convivència 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PdC escola can manent: 

pla de convivència 

Curs 19/20 

 



PdC. Pla de convivència 

 

2 
 

1. Introducció 

L’escola Can Manent es regeix pels principis rectors establerts a l’article 2 de la 

LEC. Aquests principis defineixen l’escola catalana com transmissora dels valors 

democràtics.  

● Equitativa i integradora, implicada amb l’entorn social i la cohesió social.  

● Respectuosa de la pluralitat, de les idees, de les creences, de la 

procedència, de la llengua i la cultura.  

● Cercadora de l’equitat i l’excel·lència.  

● Laica, inclusiva, coeducadora seguint el tractament de la perspectiva de 

gènere.  

“L'escola és el reflex de la societat i, alhora, és un espai privilegiat on tots els ciutadans i 

ciutadanes adquireixen 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.” (Declaració de la Seu d’Urgell. 4t Congrés “Educació i Entorn”. La Seu d’Urgell. 

2008.) 

La convivència suposa la participació de tota la comunitat per aprendre a 

conviure de manera positiva, amb respecte i amb diàleg i integrant visions i 

sensibilitats diferents. 

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.  

“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.” (Projecte de Convivència i èxit 

educatiu. Departament d’Ensenyament. 2016)  
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2.  Marc legal 

El present document es basa en la normativa vigent que tot centre de la 

Generalitat de Catalunya ha de contemplar: 

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix a l’article121.2 

l’obligatorietat que tots els centres elaborin un Pla de convivència i l’incloguin 

dins el Projecte Educatiu de centre. 

2. 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 pel foment de la convivència escolar. 

3. 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. 

4. El Decret102/2010, 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. 

5. 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. 

6. Acord GOV/79/2016, de 14 de juny, pel qual s'aprova el 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. 

7. Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la 

infància i a la adolescència. 

8. Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal i normativa connectada. 

 



PdC. Pla de convivència 

 

4 
 

9. Llei Orgànica 5/2000, de12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal 

dels menors. 

10. Real Decret de 24 de juliol de 1889, text de l’edició del Codi Civil, publicat 

en compliment de la Llei del 26 de maig últim. (Vigent fins el 30 de Juny de 

2017), Cap. II. (Responsabilitat Civil) 

11. Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. Títol V 

(Responsabilitat Penal de les persones físiques i també les jurídiques) 

12. 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. 
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3. Principis que orienten l’acció 

 

Els principis d’actuació d’un projecte de convivència són: 

 

La participació i la corresponsabilitat de la comunitat educativa i dels agents 

educatius de l’entorn amb l’objectiu: 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. 

L’actuació global i integral perquè amb mesures parcel·lades no s’aconsegueix un 

clima  necessari per a la convivència. 

La descentralització perquè cal que les decisions siguin contextualitzades. Un 

Projecte de Convivència ha de respondre a una necessitat percebuda 

col·lectivament, ha de ser flexible i ha de ser fruit d’un procés d’aprenentatge 

dels diferents agents educatius. 

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

més properes i més integradores. 

La millora constant de les actuacions, per tal 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. 

(Projecte de Convivència i èxit educatiu. Departament d’Ensenyament. 2016) 

4. El projecte de convivència 

L'actual document té com a punt de partida la versió del Projecte de 

Convivència del curs 2015, amb una actualització del 28 de juny del 2009, on vam 

fer una revisió i vam acordar un punt de la comunicació entre les famílies i escola. 

La nostra voluntat és revisar, adaptar i, en tot cas, re formular aquells aspectes del 

document anterior que necessitaven adequar-se al nou context i situació de 

l'escola. Per tant, no partim de zero, sinó que construïm a partir del camí que ja 

havíem iniciat amb anterioritat.  

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 

i a l’entorn, en el benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0004/01d4f408-7a27-4017-bdd0-d63cb95b214f/PdC.pdf
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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. L’escola entén el treball del PdC 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, de tres nivells: 

1. El treball dels valors i actituds: educació socioemocional. 

2. El treball de la resolució de conflictes. 

3. El treball de l’organització de centre. 

Aquest tres nivells es plantegen en tres àmbits d’intervenció: 

 Aula, centre i entorn 

I els temes importants a treballar com escola queden detallats en aquest quadre 

amb els tres nivells i àmbits d’intervenció: 
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Nivell Temes Àmbits 

d’intervenció 

Valors i actituds -Coeducació igualtat gènere 

-Educació intercultural 

-Educació per la pau 

-Educar en la gestió emocional 

i positiva 

- Educar en el respecte 

-Educar en l’esforç i en la 

responsabilitat 

-Inclusió 

Aula 

 

 

 

Centre 

 

 

 

Resolució de 

conflictes 

-Absentisme 

-Conflictes greus 

- Educar en la gestió i resolució 

positiva dels conflictes 

Organització de 

centre 

-Acollida 

-Comunicació 
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 -Estructura i gestió 

-Norma 

-Participació 

 

Entorn 

A continuació expliquem els diferents apartats (nivell, temes i àmbits) de la 

graella: 

4.1 Nivell 

Valors i actituds 

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.  

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, 

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. 
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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.  

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. (Projecte de 

Convivència i èxit educatiu. Departament d’Ensenyament. 2016)    

Organització del centre 

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 

convivència.  

Per tant, un projecte de convivència ha de preveure actuacions sobre aspectes 

organitzatius dels centres.  

En aquest sentit, és imprescindible que el Projecte de Convivència sigui un document viu, 

interrelacionat i coherent amb la resta de documents de centre. 

(Extret del Projecte de Convivència i èxit educatiu. Departament d’Ensenyament. 2016) 

 

 

 

  

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0004/01d4f408-7a27-4017-bdd0-d63cb95b214f/PdC.pdf
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4.2 Temes 

 

En aquest apartat presentem temes importants a treballar com escola: 

Absentisme: és l’absència reiterada i no justificada, dins de l’horari escolar, 

d’alumnat en edat d’escolarització obligatòria en el centre educatiu on està 

matriculat. 

Acollida: és el conjunt sistemàtic d’actituds i actuacions que el centre 

educatiu posa en funcionament per acompanyar els nous membres de la 

comunitat educativa, 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. 

Coeducació: Acció educativa fonamentada en el reconeixement de les 

potencialitats i individualitats de l’alumnat, independentment del seu sexe o 

orientació sexual, potenciant la igualtat real d’oportunitats. Cerca l’eliminació 

de tota mena de discriminació per raó de gènere o d’orientació sexual  i el 

respecte per a la diversitat de l’alumnat. 

Competències sociemocionals: és la presa de consciència d’un mateix i la 

millora de les condicions de les relacions interpersonals i, per tant, de la 

convivència dins els centres educatius. 

Comunicació: entre família i escola és el conjunt sistemàtic d’actuacions i canals 

que el centre educatiu posa en funcionament amb l’objectiu de compartir la 

responsabilitat educativa i millorar l’èxit educatiu de l’alumnat i també el 

funcionament del centre. Cal explicitar a les famílies què fem i per què ho fem 

en tot moment i, amb el mateix propòsit, conèixer quines són les seves 

expectatives i opinions. 

Conflicte: situació en la qual dues o més persones estan en desacord perquè 

els seus interessos són incompatibles, o bé, els perceben així. 

Educació intercultural: Promou espais d’inclusió basats en la igualtat i la 

necessitat de compartir uns valors comuns que ajudin a conviure en una 

mateixa comunitat. Promou l’ús de la llengua catalana en un marc plurilingüe 

com un element de cohesió i igualtat d’oportunitats. 

Educació per la pau: La convivència és el valor primer de tota societat que 

busqui la pau i que utilitza el diàleg per resoldre tot tipus de qüestions. 

Esforç: l’esforç és la capacitat que tenim de treballar durant un temps continuat 

per aconseguir uns objectius determinats. Constitueix la base fonamental perquè 

l’alumnat obtingui un major rendiment. 

Mediació: procés de gestió positiva de conflictes. 
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Inclusió: suposa una millora evolutiva respecta a la idea d’integració. La inclusió 

pretén que siguin els mateixos centres educatius els que s’adaptin a la diversitat de 

l’alumnat que tenen escolaritzat de manera que el centre identifiqui les barreres 

que dificulten l’aprenentatge, la socialització i la participació de l’alumnat i 

cercar-les, eliminar-les o minimitzar-les. 

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 del centre estan 

recollides en el document NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del 

Centre), que són les propostes compatibles i coherents amb la normativa 

vigent de rang superior i adaptables a l’especificat del nostre centre educatiu. 

Participació: és molt clar que s’aprèn participant. En aquest sentit el centre 

necessita d’estructures que facilitin la participació dels alumnes i pràctiques que hi 

convidin. De manera especial l’escola incideix en la participació de les famílies en 

la tasca educativa de l’escola. La seva implicació és un factor determinant en 

l’èxit educatiu dels seus fills.  La carta de compromís educatiu és l’instrument que 

estableix el marc de comunicació i de participació entre l’escola i la família per 

dur a terme una acció coherent i coordinada en el desenvolupament 

personal, acadèmic i social de cada infant i jove. 

Respecte: Principi bàsic per viure i conviure en societat, actitud de 

reconeixement dels drets de les persones i la valoració de la seva identitat, 

opinió i manera de pensar. És necessari potenciar el respecte a un mateix, als 

altres, al món. 

Responsabilitat: Capacitat de dur a terme els compromisos adquirits i d’assumir 

les conseqüències dels propis actes. 

(Extret del Projecte de Convivència i èxit educatiu. Departament d’Ensenyament. 2016) 

A més a més l’escola presenta altres temes importants a treballar: 

- Assertivitat: És la capacitat d’expressar i defensar les pròpies emocions i 

idees tot respectant les dels altres. 

- Empatia: És la capacitat per connectar, respectuosament, amb els 

sentiments i les emocions de les altres persones i per comprendre els seus 

arguments i punts de vista. 

- Pràctiques restauratives:  Les pràctiques restauratives constitueixen un ventall 

d’eines que permeten prevenir, detectar, gestionar i resoldre les situacions 

de conflicte per tal de millorar la convivència i reforçar els vincles afectius 

entre les persones afectades per aquestes situacions. A l’escola, el cercle 

restauratiu és una metodologia que vol posar l’accent en la comunitat, en 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0004/01d4f408-7a27-4017-bdd0-d63cb95b214f/PdC.pdf
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la reconstrucció de relacions, en la responsabilitat i en la confiança. (veure 

Annex 1) 

 

5. Missió i objectius del projecte de convivència 

5.1 Missió 

El Projecte de Convivència té com a missió principal el fet de contribuir a l’èxit 

personal, acadèmic, social i laboral de tot l’alumnat. (Projecte de Convivència i 

èxit educatiu. Departament d’Ensenyament. 2016) 

Al mateix temps, amb l’elaboració del present document, es pretén conscienciar 

tota la comunitat educativa que el foment de la convivència és la base de tot 

Projecte Educatiu. 

 

Elprojectedeconvivènciatéelseufonamentenl’idearidel’escolaielsseusvalors. El fet 

que persegueix és que tots i totes i cada un/a dels seus alumnes aprenguin a tenir 

una bona relació i acceptació de si mateixos, amb els altres i amb el món que els 

envolta per tal d’aconseguir l’èxit acadèmic, personal, socialiprofessional. 

 

Són base del projecte de convivència el respecte, la llibertat, la democràcia, el 

diàleg, la comunicació, el treball conjunt entre família i escola, el coneixement 

profund d’un mateix i dels altres, l’expressió de forma variada, l’estimació sana, les 

relacions profundes, l’esforç, la responsabilitat, la inclusió, la inquietud pel 

coneixement i l’aprenentatge, l’acollida, la competència social, l’educació 

intercultural, l’educació emocional, l’educació per la Pau, la mediació, entre 

d’altres. 

 

Un dels valors principals que promou aquest projecte és el de la Coeducació, 

tema que aquest dos últims cursos ( 18/19 i 19/20) hem estat treballant amb 

els/les mestres i famílies amb la col·laboració de l’associació “Fil a l’agulla” on 

s’han fet tallers amb els alumnes, mestres i famílies (veure annex 2).  

 

Respecte la coeducació s’ha elaborat una diagnosi per veure els punts forts i 

febles i establir les actuacions pertinents (veure annex Accions coeducació) 

 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0004/01d4f408-7a27-4017-bdd0-d63cb95b214f/PdC.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0004/01d4f408-7a27-4017-bdd0-d63cb95b214f/PdC.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0004/01d4f408-7a27-4017-bdd0-d63cb95b214f/PdC.pdf
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5.2 Objectius del PdC 

Objectiu general Objectiu específic Indicadors 

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 Constituir i dinamitzar la comissió de convivència. 

1.3 Crear la comissió de convivència per 

elaborar el projecte amb la comunitat 

educativa 
 

1.1.1Relació d'actuacions de sensibilització per a 

cada sector de la comunitat escolar 

 

 
 1.2.1Existència de la comissió de convivència 

 1.2.2 Nombre de reunions/periodicitat de la comissió 

de convivència 

 

1.3.1Relació de membres de la comissió 

convivència.  

2. Ajudar cada alumne a 

relacionar-se amb si 

mateix, amb els altres i 

amb el món. 

2.1 Educar infants i joves en el desenvolupament 

d'uns valors instrumentals (respecte, esforç, 

responsabilitat, etc.) que els permetin formar-se 

com a futurs ciutadans responsables i 

compromesos. 

 2.1.1Relació d'actuacions orientades a l'educació 

en valors 

2.1.2 Relació d'actuacions que promouen l'ajuda 

entre iguals en el centre 

3. Potenciar l'equitat i el 

respecte a la diversitat 

de l'alumnat en un marc 

de valors compartits. 

3.1 Promoure una cultura inclusiva que respecti i 

valori les diferències en un marc de valors 

compartits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Potenciar l'educació intercultural. 

3.1.1Relació d'estratègies metodològiques a l'aula 

que afavoreixen la interrelació dels alumnes 

3.1.2 Relació d'accions orientades a fomentar el 

coneixement mutu. 

3.1.3 Relació d'accions per visibilitzar les diferents 

cultures existents al centre 

3.1.4 Existència d'una orientació acadèmica i 

professional no estereotipada per raons de gènere, 

origen o altres condicions personals i/o socials. 

3.1.5  Existència d'unes pautes d'ús de llenguatge 

inclusiu que donin el mateix protagonisme a tot 

l'alumnat. 

3.2.1 Incorporació de la perspectiva intercultural a les 

àrees o matèries del currículum. 

3.2.2 Relació d'accions per visibilitzar la diversitat 

existent al centre 



PdC. Pla de convivència 

 

13 
 

4. Fomentar la mediació 

escolar i la cultura del 

diàleg com a eina 

bàsica en la gestió del 

conflicte. 

 

4.1 Sensibilitzar la comunitat escolar en la 

importància del valor del diàleg i la gestió 

positiva dels conflictes. 

 

4.2 Formació i dinàmiques per la resolució de 

conflictes 

(Centre) 

4.1.1 Relació d'actuacions de sensibilització portades 

a terme en el centre. 

4.2.1 Actuacions per gestionar la resolució de 

conflictes. 

5. 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. 

5.1 Potenciar la participació de tots els sectors de la 

comunitat escolar com a element bàsic per garantir 

la convivència i el clima escolar. 

 

5.2 Afavorir els canals de comunicació del 

centre educatiu com a elements facilitadors de 

la convivència i el clima escolar. 

5.1.1 Existència de comissions mixtes integrades per 

membres dels diferents sectors de la comunitat 

escolar. 

5.1.2 Grau de participació de les famílies en 

l'elaboració dels projectes de centre.  

5.1.3 Existència d'un perfil de referents que es 

contempli en el procés d'elecció. 

5.1.4 Existència de coordinació periòdica de l'equip 

directiu amb l'AFA.  

5.1.5 Participació de l'AFA en els processos 

d'acollida de les famílies. 

5.1.6 Grau de participació dels referents en les 

comissions de centre 

 

5.2.1 Existència d'un protocol de comunicació. 

5.2.2 Relació d'eines i canals de comunicació del 

centre que afavoreixin la comunicació entre els 

diversos sectors de la comunitat escolar (fòrum 

virtual, correu electrònic, taulell de novetats, bústia 

de suggeriments i reclamacions, intranet de centre, 

etc.).5.2.3 Existència de canals de comunicació 

entre les famílies, els mestres, el personal 

d'administració i serveis amb els seus representants 

al consell escolar. 

5.2.4 Relació d'estratègies de projecció i 

comunicació externa del centre (revistes, webs, 

blocs, etc.) 
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Resolució de la directora de l’Escola Can Manent de Cardedeu,  

segons la qual aprova el Projecte de Convivència de Centre. ( PdC) 

 

Com a directora de l’escola Can Manent de Cardedeu i en aplicació de les  

competències que estableix l’article 121.2 de la Llei orgànica  2/2006, de 3 de 

maig, d’Educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013 de 9 de desembre, per 

la millora de la qualitat educativa, i segons el que determina a l’article 124.1; 

tenint en compte l'article 30 de la llei 12/2009 ; del Decret 102/2010, de 3 d'agost 

segons el que disposa el seu article 23.2; segons article 6 del 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, d’acord amb la 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 i d’acord amb el parer del Claustre del centre i del Consell 

Escolar, segons les actes  de les sessions en data 18 de febrer de 2020, 

 

RESOLC:  

1. Aprovar el Projecte de Convivència del Centre.  

2. Comunicar aquesta resolució al Consell Escolar de l’escola i donar-la a 

conèixer a tota la comunitat educativa. Així mateix, aquest projecte estarà a 

disposició de l’Administració educativa.  

 

Cardedeu, 18 de març de 2020 

La directora, 

 

 

Maria Teresa Ribes 
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