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D’acord amb 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, els
centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya hem de
tenir implementat el Projecte de convivència en el marc del
nostre Projecte educatiu.
El Projecte de convivència reflecteix les accions que el centre educatiu
desenvolupa per capacitar tots els alumnes i la resta de la comunitat
escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.
Les accions que s’hi proposen poden ser abordades des de tres nivells
diferents: valors i actituds, resolució de conflictes i el marc
organitzatiu.
Aquestes accions van adreçades a la millora de la convivència en tres
àmbits diferents: aula, centre i entorn donada la permeabilitat entre
ells.

CONSIDERACIONS PRÈVIES
1. Paper de l'escola en la convivència :
La convivència és una finalitat educativa. És un mitjà i un objectiu per a
l'escola. Implica un esforç de responsabilitat permanent i un creixement
personal, cultural i social de tots els membres de la comunitat educativa
per transmetre i compartir valors que orientin i ajudin a donar sentit a la
vida.

L'educació en la convivència s'ha de basar en la confiança i el
reconeixement mutu, la construcció d'una identitat autònoma per part de
cada individu i el compromís i l'esforç per relacionar-se positivament.
Implica una relació basada en el diàleg, la interculturalitat i també la
relació intergeneracional, és a dir, la convivència amb diferents edats.

2. Convivència i aprenentatge :
La finalitat última de l’escola es aconseguir un món més humanitzador.
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. El paper dels
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equips docents és clau i, per tant, és imprescindible que siguin equips
cohesionats.
3. Família :
Per construir una bona convivència és imprescindible la col·laboració de
les famílies en la funció educativa. Cal afavorir de manera positiva
aquesta col·laboració i establir un clima de confiança mútua. S’han de
trobar punts de complementarietat perquè ambdues incideixen sobre el
mateix subjecte.
Al llarg del procés educatiu ha d’haver ponts de diàleg i de comunicació
constants

4. Paper dels mitjans de comunicació:
La influència dels mitjans de comunicació i les xarxes socials, a vegades,
pot contrarestar la funció educadora de l’escola i la família. Per tant, els
progenitors han de vetllar per la qualitat de la programació televisiva o
audiovisual que veuen els seus fills/filles. És imprescindible el control
parental en les xarxes socials.
Al mateix temps, des de l’escola, cal ensenyar els infants i els joves a fer
lectures crítiques dels mitjans i, de manera especial, de les notícies i
informacions i models personals que els arriben.

PRINCIPIS QUE ORIENTEN EL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA


És imprescindible 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.



L’actuació global i integral perquè amb mesures parcel·lades no
s’aconsegueix un clima necessari per a la convivència. 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.



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
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ser fruit d’un procés d'aprenentatge dels diferents agents educatius
d'un territori.


Revisió de les actuacions, a fi de donar una resposta ajustada a
les necessitats més greus i més urgents així com establir els
instruments i els indicadors que permetin anar ajustant les
estratègies, les actuacions i els recursos per a la consecució dels
objectius.

OBJECTIUS GENERALS DEL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA
1. Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís
de tota la comunitat escolar.
2. Ajudar cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els
altres i amb el món.
3. Potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat en un
marc de valors compartits. Fomentar la mediació escolar i la
cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió del conflicte.
4. Fomentar una cultura de la pau i la no-violència, juntament amb
els valors que fan possible preservar i enriquir la vida de tots i
totes.
5. Promoure el diàleg com a eina bàsica per a la gestió dels
conflictes.

6. Coeducació.
7. Treballar per reduir la desigualtat social i cultural.

CONTINGUTS DEL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA
El projecte de convivència de centre inclou els continguts següents:
1. Una concreció de la contextualització del centre, on s’incloguin els
trets més destacats del centre i el seu entorn en relació amb els
factors que poden incidir en la convivència.
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2. Una diagnosi de la situació de la convivència en el centre que
permeti determinar les necessitats del centre educatiu en matèria
de convivència.
3. La formulació dels objectius específics d'acord amb el Projecte
educatiu de centre, els objectius generals del Projecte de convivència
del Departament d’Ensenyament i les necessitats detectades.
4. La formulació dels indicadors d’avaluació que permetin conèixer el
grau d’assoliment dels objectius específics.
5. La concreció de les mesures de prevenció, detecció i intervenció
educatives orientades a aconseguir els objectius específics. Aquestes
mesures estaran temporalitzades.
6. La concreció de protocols de prevenció, detecció i intervenció enfront
situacions de conflictes greument perjudicials per a la convivència.
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LA COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA
La comissió de convivència té entre les seves funcions la de col·laborar
en la planificació, aplicació i seguiment del projecte Educatiu del centre.

CONTEXTUALITZACIÓ DEL CENTRE
El centre està situat al barri de Can Vidalet de la localitat d’Esplugues de
Llobregat. Limita amb el municipi d’Hospitalet. És un barri multicultural
que va néixer a partir de la construcció d’edificis per donar resposta a la
necessitat d’habitatges dels recents arribats de tota la península.
Actualment continua sent un barri d’acollida de persones provinents
d’altres països o municipis. És el més densament poblat.
Un dels objectius de la política municipal és dotar el barri de recursos
indispensables per integrar famílies de diferents orígens i realitats
culturals.
Disposem d’un Pla d’Entorn que desenvolupa activitats de coordinació
entre totes les entitats educadores de la ciutat.
S’han fet actuacions per a proveir d’equipaments esportius, culturals i
d’esbarjo dins les zones verdes.
El centre organitza accions per a l’acollida dels alumnes al llarg del curs
per l’anomenada “matrícula viva”.
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DIAGNOSI DE LA CONVIVÈNCIA AL CENTRE:

1. Coeducació: La coeducació té com a objectiu promoure una
educació que potencia la igualtat real d’oportunitats entre
nois i noies, entre homes i dones i vetlla per la no
discriminació per raó de sexe.
Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i
actuacions per educar l'alumnat en el respecte i la no discriminació per
raons de sexe, identitat de gènere, expressió de gènere o per orientació
afectivosexual.
El pla d’entorn promou la coeducació.
Garantim un ús no sexista dels espais del centre.
Incorporem l'enfocament coeducatiu als continguts curriculars.
Promovem la participació i la relació de tot l'alumnat de manera
igualitària i lliure d'estereotips.
Concreció de les mesures que aplica el centre :


Incorporem l’ús habitual d’un llenguatge inclusiu que doni el mateix
protagonisme a tot l’alumnat.



Potenciem espais de diàleg sobre la diferència i el respecte a la
diversitat de gènere.



Fem una distribució de responsabilitats, càrrecs, tasques i funcions
equilibrada.



Potenciem equips mixtes a les activitats esportives.



El projecte CANVILÚDIC crea espais de joc al pati que promoguin altres
activitats no tan estereotipades com el futbol o el bàsquet.
2. Educació intercultural
Formem la comunitat escolar en la integració de tots els seus membres.
Promovem la integració a l'aula de tot l'alumnat.
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Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i
actuacions per educar l'alumnat en la comprensió de la diferència i la
diversitat cultural.
Establim actuacions per promoure les relacions interpersonals i
cohesionadores entre l'alumnat.
Establim propostes d'actuacions específiques a l'alumnat per conèixer i
respectar la diversitat social, cultural i ètnica, fent incidència en tot allò
que ens uneix.
3. Educació per a la pau: La cultura de la pau està conformada
per tot un seguit de valors, comportaments, actituds,
pràctiques, sentiments i creences que cal promoure en tots
el
nivells
dels
sistema
educatiu.
Així
doncs,
és
imprescindible que el currículum s'imparteixi d'acord amb
els valors propis d'una cultura de pau.
Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i
actuacions per educar en la pau i els drets humans.
Establim propostes d'actuació específiques i formem la comunitat escolar
per fomentar l'educació per la pau i els drets humans entre l'alumnat.
Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen els valors
convivencials.
Concreció de les mesures que aplica el centre:


Celebrem cada curs el DENIP organitzant activitats que promoguin la
convivència i la “pau” aplicada al nostre dia a dia. En aquest dia
promovem que l'alumnat relacioni la cultura de la pau amb el respecte i
el diàleg entre companys.



Vinculem la resolució dels conflictes de l’aula amb la base per a la
construcció de la societat futura.



Construïm col·lectivament una reflexió ètica i una moral universalment
acceptada.



Fomentem l'esperit crític sobre les actuacions que podem fer superar les
desigualtats tant personals com socials.
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4. Educació socioemocional : L’educació a l’escola ha de vetllar
per tal que l’alumne estableixi relacions harmòniques amb
un mateix i amb els altres i, també en les relacions amb
l’entorn.
Les competències personals relacionades amb l’equilibri emocional són
cada cop més necessàries a l’hora d’integrar-se en la societat actual i
imprescindibles per treballar en equip.
Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures i estratègies per
educar emocionalment l'alumnat i la competència social.
Potenciem la competència comunicativa de l'alumnat.
Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar
socioemocionalment.
Utilitzem metodologies que afavoreixen els valors convivencials i
l'educació socioemocional.
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Concreció de les mesures que aplica el centre:


Generem espais i activitats per fomentar l’autocontrol i
l’autoconeixement de l’alumne .



Fomentem la interacció emocional positiva per augmentar el sentit
de pertinença al grup – classe.



Coneixem les realitats personals i familiars de cada alumne fora de
l’horari escolar i això facilita la intervenció de l’educador. Utilitzem
registres per recollir aquestes informacions: el full resum de
l’entrevista amb la família .



Potenciem la tutoria entre iguals.

5. Educar en el respecte
Planifiquem activitats tutorials que facilitin el respecte entre l'alumnat.
Promovem accions i estratègies per potenciar el respecte entre
l'alumnat, cap al professorat i la resta de professionals del centre.
Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus
fills/filles en el respecte i basar l’autoritat en el valor del respecte, no en
l’autoritarisme.
Vetllem perquè l'alumnat tingui cura del material i les instal•lacions.
PROJECTE DE CONVIVÈNCIA.ESCOLA CAN VIDALET
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6. Educar en la gestió positiva dels conflictes. Aplicació de la
mediació. La cultura de la mediació promou els canvis
necessaris perquè cada persona afronti els conflictes
convertint-se en part de la solució. D’aquesta manera es
promou l’enfortiment personal. Els conflictes ajuden a
madurar i a créixer i formen part de la vida de totes les
persones
Analitzem i detectem els conflictes d'aula per tal de fomentar
l'autoaprenentatge.
Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, actuacions concretes
perquè l'alumnat gestioni els seus conflictes de manera positiva.
Disposem d'estratègies concretes per implicar l'alumnat en la gestió i
resolució de conflictes en l'àmbit de l'aula.
Concreció de les mesures que aplica el centre :


Intervenim de forma ràpida i efectiva com a mediadors davant de
qualsevol conflicte.
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Formem l’alumnat perquè sigui capaç d’afrontar autònomament els
propis conflictes a través d’iniciatives concretes.



Quan detectem una falta, el tutor o l’equip de professors parla
personalment amb l’alumne per fer-lo reflexionar i la conclusió
sempre va orientada a entendre que TOTS ENS EQUIVOQUEM
PERÒ QUE DELS ERRORS HEM DE TREURE UNA LECTURA POSITIVA
I UN APRENENTATGE.



Davant d’un conflicte, els alumnes reflexionen sobre la seva visió
del problema . Posteriorment, quan s’han relaxat, parlem amb ells
per fer-los veure els diferents punts de vista de tots els nens/nenes
implicats en el problema.



Valorem la mediació com una eina efectiva de resolució de
conflictes.



Disposem d'una comissió de delegats i delegades de curs que
col·laboren en el funcionament del centre i fan aportacions sobre
com millorar la convivència.



Portem un registre sistemàtic dels conflictes : freqüència, tipologia,
franja horària, matèria…
Els consellers de pati són alumnes de 6è que ajuden als companys
d’altres cursos a empatitzar, o sigui posar-se en la pell de l’altre,
cosa que és especialment difícil perquè tendim a donar consells i
respostes des dels nostres punts de vista.
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7. Educar en l’esforç i la responsabilitat: Una actuació
responsable implica una acceptació personal i lliure de la
tasca a realitzar. Requereix desenvolupar la motivació
interna i personal de l’alumne/a
Desenvolupem en el currículum de les diverses àrees continguts per
treballar l'esforç i la responsabilitat i utilitzem estratègies i metodologies
que afavoreixin l'assumpció d’aquests valors.
Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d'educar els seus
fills/filles en els valors de l'esforç i la responsabilitat.
Concreció de les mesures que aplica el centre :






Revisió diària de les tasques que s’encomanen als alumnes.
Registre de treballs presentats per als nens i nenes.
Al cicle superior tenim un Servei Educatiu Personalitzat per afavorir
que els alumnes acabin els seus treballs i puguin ser assessorats
pel mestre.
Tenim un sistema d’amonestacions o felicitacions per motivar els
alumnes i educar-los la responsabilitat personal.

8. Inclusió: L’educació inclusiva és la que ofereix a tots els
infants i joves altes expectatives d’èxit educatiu,
independentment de les seves característiques, necessitats.
L’escola vetlla per l'educació inclusiva de tot l'alumnat en condicions
d'igualtat, en què alumnes diferents comparteixen experiències i
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situacions d'aprenentatge i que aquestes esdevenen una oportunitat
educativa de creixement personal i social per a tothom.
Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, mesures, estratègies i
actuacions per educar l'alumnat en el respecte a la diversitat i la inclusió.
Disposem d'una estructura organitzativa en el centre que afavoreix
l'educació inclusiva i l'atenció a la diversitat, amb una adequada
distribució dels recursos.
Concreció de les mesures que aplica el centre :


Organitzem grups de treball de manera que tots els infants siguin
valorats i tinguin oportunitats per reeixir.



Treballem perquè l’alumnat se senti identificat amb el seu grup
classe o grup de tutoria.



Planifiquem el treball col·laboratiu entre l’alumnat: jornades amb
grups interedats, colònies...



La comissió social vetlla per a la integració de l’alumnat.



Valorem les diferents capacitats dels alumnes i els fem prendre
consciència de la diversitat de capacitats de cada persona. Valorem
a cada alumne en funció de les seves destreses i capacitats.



Coordinem, planifiquem i avaluem, a la comissió d’atenció a la
diversitat, els recursos necessaris per avançar en la inclusió de tot
l’alumnat amb el suport dels serveis educatius. En aquesta
comissió es fan propostes de millora en l’organització i les
metodologies.



Reconeixem l’heterogeneïtat com el criteri bàsic i prioritari per
construir els grups de treball.



Treballem amb coordinació i implicació amb els equips
d’assessorament externs que incideixen en el desenvolupament del
caràcter inclusiu. Mantenim contacte amb el CESMIJ, CEDIAP i amb
el CAP.
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Malgrat l’escola té barreres arquitectòniques, procurem que l’accés
i la mobilitat per tot el centre sigui fàcil per a tothom.



Col·laborem perquè l’escolarització de l’alumnat en risc d’exclusió
sociocultural s’equilibri tant com sigui possible entre tots el centres
de la seva zona.



Preveiem entrevistes o informacions personals per tal que totes les
famílies tinguin accés a les informacions i a la presa de decisions
que afecten els seus fills/filles.



Programem activitats perquè els alumnes de diferents edats es
coneguin i es donin suport mutu: tallers de la Pau, de Carnaval...



Organitzem l’espai de l’aula perquè es pugui treballar tant en grups
com individualment.



Tenim una estratègia flexible d’assignació de llocs per seure a
l’aula que afavoreix la coherència social del grup.



Fem participar l’alumnat en la decoració i l’organització de la
classe.



Tenim en compte les opinions de l’alumnat sobre com millorar
l’entorn d’aprenentatge.



Planifiquem les sessions de classe perquè l’alumnat pugui
demostrar les seves habilitats de diferents formes..



Duem a terme activitats de docència compartida: dos professors
amb un mateix grup d’alumnes.



Organitzem els horaris tenint en compte l’optimització dels
recursos i l’atenció a la diversitat.



Ens acollim a les subvencions de reutilització de llibres de text per
tal d’aconseguir recursos que permetin que tot l’alumnat del centre
tingui el material i els llibres de text. També informem sobre els
recursos que ofereixen les entitats.
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9. Absentisme: considerem absentisme l’absència reiterada i
no justificada, dins de l’horari escolar, de l’alumnat en edat
d’escolarització obligatòria en el centre educatiu .
Revisem les mesures i actuacions realitzades en el centre per fer front
als casos d'absentisme .
Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme
actuacions concretes per combatre l'absentisme.
Estimulem el compromís de l'alumnat en el propi procés educatiu per
afavorir la seva assistència.
Impliquem les famílies per evitar situacions d'absentisme.
Incorporem el principi general del dret i el deure a l'escolarització en el
Projecte educatiu.
Concreció de les mesures que aplica el centre:


Registrem l’assistència de l’alumnat i la valorem mensualment amb
la TIS.



Comuniquem l’absència a les famílies en l’informe.



Si una família ha d’absentar-se durant un temps, signa un
document on indica la durada de l’absència i on accepta la
repercussió que pot tenir en l’aprenentatge de l’alumne/a.

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA.ESCOLA CAN VIDALET

Pàgina 18



Sensibilitzem la comunitat
l’assistència a classe.

educativa

en

la

importància

de



Mantenim reunions amb la família i la informem de la situació i de
la gravetat del fet que el seu fill/a en edat escolar no assisteixi amb
regularitat a l’aula.



Quan es produeix una absència reiterada injustificada, enviem una
carta a la família informant sobre la irresponsabilitat i la
negligència que suposa privar del dret de l’escolaritat al seu fill/a.



Si la situació no millora, la direcció del centre informa per escrit als
Serveis Socials del barri, a la comissió social i , finalment, a Serveis
Territorials d’ensenyament, aplicant el protocol.



Incloem a la carta de compromís educatiu la responsabilitat de les
famílies envers l’escolaritat obligatòria.



Demanem als Serveis Socials dels Serveis Educatius l’elaboració
dels informes dels alumnes amb n.e.e. per entorns desfavorits.



La Comissió Social del centre realitza la coordinació sobre
l’absentisme.

10.
Conflictes greus. Són aquells que alteren greument la
convivència del centre o bé la repetició dels considerats com
a lleus. En aquests casos, seguim els procediments que
preveu la LEC (Annex)
Detectem i analitzem amb els alumnes els conflictes esdevinguts a
l'escola aula per facilitar-ne un procés d'autoaprenentatge.
Ens coordinem amb l'administració local i altres agents territorials per
dur a terme actuacions concretes per combatre situacions de risc i
conflictes externs
Impliquem les famílies en la gestió i resolució dels conflictes greus amb
l'alumnat.
Intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte greu.

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA.ESCOLA CAN VIDALET

Pàgina 19

Recollim en el projecte de convivència una normativa clara i eficient
referent a les faltes greument perjudicials per a la convivència en el
centre.
Treballem amb l'alumnat la prevenció i la gestió positiva dels conflictes
a l'aula.
Concreció de les mesures que aplica el centre:


L’escola segueix les orientacions i protocols per recuperar la
convivència, reparar-ne els danys i aportar resolucions positives a
aquestes situacions.



Demanem, si s’escau, la mediació de “l’agent tutor” de la localitat.

11.
Competència social i gestió i resolució positiva de
conflictes: La capacitat per relacionar-se amb els altres requereix
d’un conjunt d’habilitats cognitives i emocionals que possibiliten el
desenvolupament personal i la vida en societat.
La relació amb els companys és un dels objectius clau de l’acció tutorial i
treballem d’una manera transversal en totes les àrees curriculars que ho
permetin.
Desenvolupem, en el marc de l'acció tutorial, actuacions concretes
perquè l'alumnat gestioni els seus conflictes de manera positiva i per a la
prevenció.
Impliquem les famílies en la gestió i resolució dels conflictes lleus dels
seus fills i filles.
Intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte.
Utilitzem la mediació per a la gestió positiva dels conflictes.
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Concreció de les accions que aplica el centre:


Les relacions que establim els docents amb els alumnes es
basen en el reconeixement mutus.



Potenciem espais de relació informal: sortides i colònies,



Promovem el civisme ( pati, passadissos, lavabos).



Fomentem situacions d’interacció entre els alumnes de diferents
grups: tallers de carnaval, de la pau, disposició de les taules al
menjador...



Tenim moments en els quals els alumnes es desplacen per
l’escola sense l’ordre estipulat per una filera, sinó caminant i
dialogant tranquil·lament.



Potenciem que l’alumnat conegui i participi en les activitats que
promouen les entitats culturals, esportives i de lleure.



Treballem el contingut de contes i dilemes morals .
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Introduïm pràctiques que afavoreixin l’exercici de la
competència social com ara la tutoria entre iguals o tasques de
responsabilitat.



Afavorim la reflexió per aprendre a fer judicis de valor sobre
altres persones: full de virtuts dels nens i nenes de la classe.

12.
Acollida : L’acollida és el conjunt sistemàtic d’actituds i
actuacions que el centre posa en funcionament per guiar la
incorporació òptima dels nous membres de la comunitat educativa
en la vida i la cultura quotidiana.
Els processos d’acollida afavoreixen l’enriquiment de tots els membres
del centre que es relacionen, es coneixen, creen vincles i progressen
plegats.
És imprescindible tenir en compte l’aspecte emocional de l’acollida inicial,
especialment en el cas de l’alumnat nouvingut, a la vista del possible xoc
emocional que suposa per a aquest alumnat l’arribada a un entorn social
i cultural completament nou.
Considerem l'acollida com un factor fonamental per a la convivència en
els centres i l'èxit educatiu de l'alumnat.
Disposem d'estratègies concretes d'aula per facilitar l'acollida de
l'alumnat.
Preveiem actuacions per afavorir el coneixement mutu i facilitar la
cohesió del grup.
Concreció de les mesures que aplica el centre:


Analitzem el fet migratori globalment des del vessant de la societat
receptora i el de la societat emissora, fent incidència en el fet que
els moviments migratoris han tingut fluxos diversos al llarg de la
història, adaptant les informacions a les edats dels alumnes.



Promovem la comprensió de la diferència i la diversitat cultural en
el treball a l’aula, presentat com un fet positiu .



Tenim en compte la diversitat social, cultural i ètnica en el
funcionament diari de l’aula, menjador i escola en general.
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Som una escola acollidora.



Acompanyem les noves famílies en el coneixement de l'escola i
orientació sobre els recursos de l’entorn.



Impulsem la participació de l’alumnat nou en el grup-classe.



Assignem temporalment alguns companys que fan
l’acompanyament de l’alumne nou durant l’estona d’esbarjo.



Realitzem activitats amb tot el grup classe per conèixer la
geografia i la cultura d’on prové l’alumne nouvingut.



Avaluem l’alumne per tal de detectar les necessitats acadèmiques o
socioeconòmiques que es deriven del fet migratori.



Observem la situació emocional de l’alumne per detectar possibles
dificultats d’adaptació.



Els pares/mares delegats de classe, col·laboren ajudant a
l’adaptació d’aquestes famílies.



Acompanyem els nou professionals del centre. El professorat nou
disposa d’un document, “El pla d’acollida del centre” on està
reflectida la realitat i el funcionament d’escola.
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13.

Comunicació.

Disposem d'eines, estratègies i mecanismes de comunicació amb
l'alumnat per afavorir el seu procés educatiu.
Facilitem recursos i espais i canals de comunicació adreçats a les
famílies.
Disposem de sistemes d'informació i comunicació digitals.
Fem de les reunions espais de comunicació efectius i d'aprenentatge
organitzatiu.
Sensibilitzem el claustre sobre la importància dels processos
comunicatius en el centre educatiu.
14.

Estructura i gestió de recursos

Apliquem criteris pedagògics en la confecció d'horaris que facilitin un
bon clima de centre.
Compartim, entre els docents, estratègies d'organització.
Disposem d'espais de comunicació a l'aula que afavoreixen al màxim
una relació positiva.
Establim processos de gestió del coneixement que afavoreixin la millora
del funcionament del centre.
Fem partícip l'alumnat en la gestió i funcionament de l'aula.
Fomentem un lideratge positiu de l'alumnat en els processos
d'aprenentatge.
Fomentem un lideratge positiu del professorat.
Organitzem els espais per afavorir un bon clima de centre.
Organitzem l'aula en funció de l'alumnat.
Potenciem espais i mecanismes de coordinació dels recursos humans.
Treballem les rutines organitzatives i convencionals a l'aula.
Alineem els nostres objectius i actuacions amb els dels projectes
comunitaris existents en l'entorn.
Formem part de diverses xarxes educatives com el Pla d’entorn,
comissions socials...etc.
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15.

Norma

Donem responsabilitat a l'alumnat en el compliment de la norma.
Elaborem les normes d'aula amb l'alumnat.
Establim un protocol de difusió i aplicació de les normes de convivència
en el centre i les conseqüències del seu incompliment.
Tenim normes d'aula clares i concretes.
Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixin la interiorització i
acceptació de la norma.
Disposem d'estratègies concretes per implicar les famílies en el
compliment de les normes.
16.

Participació

Preveiem un calendari i espais físics i virtuals per tal de facilitar les
reunions de famílies del centre.
Tenim en compte els recursos de l'entorn en la tasca educativa.
Utilitzem mitjans d’informació que fomentin la participació.
Avaluem el funcionament de la participació i ho recollim en la memòria
anual del centre.
Proposem activitats que fomentin la participació de les famílies
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OBJECTIUS PRIORITZATS DEL PROJECTE DEL CONVIVÈNCIA DEL
CENTRE.

OBJECTIU 1: Ajudar cada alumne a relacionar-se amb sí mateix,
amb els altres i amb el món.
INDICADORS: Relació d’estratègies del centre que afavoreixen la gestió
positiva dels conflictes (racó de diàleg, servei de mediació, tutoria
compartida, pràctiques restauratives, etc.).
Existència d’espais perquè els delegats dels alumnes participin en
l’elaboració de les normes de centre
ACTUACIONS PRIORITZADES
Promoció de les competències socioemocionals.
Millora de les habilitats i competències necessàries per a la gestió positiva
dels conflictes.
Educació en el valor de la norma i la participació de l’alumnat en la seva
elaboració.
Foment de la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina per a la
gestió del conflicte.
Educació per a la 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 2: Potenciar l'equitat i el respecte a la diversitat de
l’alumnat en un marc de valors compartits.
INDICADORS:
Ús d’enquestes per valorar el grau de satisfacció del procés d’acollida,
adreçades als diversos sectors de la comunitat.
Relació d’activitats en el marc de l'acció tutorial per a l'acollida del nou
alumnat (activitats de presentació del centre, alumnes padrins, activitats
inter-etapes, etc.).
Relació d’estratègies metodològiques a l’aula que afavoreixen la
interrelació dels alumnes.
Índex d’absentisme

ACTUACIONS PRIORITZADES
Incorporació òptima dels nous membres de la comunitat escolar.
Potenciació l’educació intercultural.
Prevenció de l’absentisme i facilitar la reincorporació de l’alumnat
absentista.
Promoció de la participació de l’alumnat en les activitats
complementàries, extraescolars i de lleure educatiu de l’entorn.
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CATÀLEGS DE PREVENCIÓ, DETECCIÓ I INTERVENCIÓ
Aquests protocols d’actuació ofereixen orientacions i recursos als centres
educatius davant conflictes greument perjudicials per a la convivència.
Els protocols publicats fins al moment són:










Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar
a persones LGBTI
Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament i el
ciberassetjament entre iguals
Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant conductes d'odi i
discriminació
Protocol d'actuació amb menors de catorze anys en situacions de
conflicte o comissió d'una infracció penal
Protocol d'intervenció en cas de conflicte greu
Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les
situacions de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu
Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant la violència masclista
entre l’alumnat
Protocol d’àmbit comunitari de prevenció, detecció i intervenció davant
situacions d’absentisme

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA.ESCOLA CAN VIDALET

Pàgina 29

NORMATIVA DE REFERÈNCIA
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), 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 (LEC), 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.
“L’aprenentatge de la convivència és un element fonamental del procés
educatiu i així ho expressa el projecte educatiu del centre.
Tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un
bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb llur actitud i conducta en
tot moment i en tots els àmbits de l’activitat del centre.
Correspon a la direcció i al professorat de cada centre, en exercici de
l’autoritat que tenen conferida, i sens perjudici de les competències del
consell escolar en aquesta matèria, el control i l’aplicació de les normes
de convivència. En aquesta funció, hi ha de participar la resta de
membres de la comunitat educativa del centre. La direcció del centre ha
de garantir la informació suficient i crear les condicions necessàries
perquè aquesta participació es pugui fer efectiva.
El centre té establertes mesures de promoció de la convivència, i en
particular mecanismes de mediació per a la resolució pacífica dels
conflictes i fórmules per mitjà de les quals les famílies es comprometin a
cooperar de manera efectiva en l'orientació, l'estímul i, quan calgui,
l'esmena de l'actitud i la conducta dels alumnes en el centre educatiu”.
Principis generals (Article 31 de la LEC)
1. La carta de compromís educatiu, que és el referent per al foment de la
convivència, vincula individualment i col•lectivament els membres de la
comunitat educativa del centre.
2. La resolució de conflictes, que s'ha de situar en el marc de l'acció
educativa, té per finalitat contribuir al manteniment i la millora del
procés educatiu dels alumnes.
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3. Els procediments de resolució dels conflictes de convivència s'ajustenr
als principis i criteris següents:
a) Han de vetllar per la protecció dels drets dels afectats i han
d'assegurar el compliment dels deures dels afectats.
b) Han de garantir la continuïtat de les activitats del centre, amb la
mínima pertorbació per a l'alumnat i el professorat.
c) Han d'emprar mecanismes de mediació sempre que sigui pertinent.
4. Les mesures correctores i sancionadores aplicades han de guardar
proporció amb els fets i han de tenir un valor afegit de caràcter educatiu.
5. Les mesures correctores i sancionadores han d'incloure, sempre que
sigui possible, activitats d'utilitat social per al centre educatiu.
Mediació. (Article 32 de la LEC)
1. La mediació és un procediment per a la prevenció i la resolució dels
conflictes que es puguin produir en el marc educatiu, per mitjà del qual
es dóna suport a les parts en conflicte perquè puguin arribar per si
mateixes a un acord satisfactori.
Protecció contra l'assetjament escolar i contra les agressions (Article 33
de la LEC)
1. El Govern i el Departament han d’adoptar les mesures necessàries per
a prevenir les situacions d’assetjament escolar i, si s’escauen, afrontarles de manera immediata, i per a assegurar en tot cas als afectats
l’assistència adequada i la protecció necessària per a garantir-los el dret
a la intimitat.
2. El Departament ha de posar a disposició dels centres els mitjans
necessaris per a atendre les situacions de risc d'assetjament escolar. En
cas que resulti imprescindible, es poden adoptar mesures extraordinàries
d'escolarització, i el Departament pot adoptar també, en l'àmbit del
personal al seu servei, mesures extraordinàries de mobilitat.
3. El Govern ha d'adoptar les mesures normatives pertinents per a
assegurar, davant les agressions, la protecció del professorat i de la
resta de personal dels centres educatius i de llurs béns o patrimoni. En el
cas que les agressions siguin comeses per menors escolaritzats al centre,
si fracassen les mesures correctores o de resolució de conflictes, s'han
d'aplicar les mesures establertes per la legislació de la infància i
l'adolescència.
4. L'Administració educativa ha d'assegurar l'opció d'assistència lletrada
gratuïta al professorat i a la resta de personal dels centres públics i dels
centres privats sostinguts amb fons públics que siguin víctimes de
violència escolar, sempre que els interessos dels defensats i els de la
Generalitat no siguin oposats o contradictoris.
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Tipologia i competència sancionadora (Article 35 LEC)
1. Les irregularitats en què incorrin els alumnes, si no perjudiquen
greument la convivència, comporten l'adopció de les mesures que
estableixin la carta de compromís educatiu i les normes d'organització i
funcionament del centre.
2. Les conductes i els actes dels alumnes que perjudiquin greument la
convivència es consideren faltes i comporten la imposició de les sancions
que la LEC determina.
3. Les conductes i els actes contraris a la convivència dels alumnes són
objecte de correcció pel centre si tenen lloc dins el recinte escolar o
durant la realització d'activitats complementàries i extraescolars o la
prestació de serveis escolars de menjador . Igualment, comporten
l'adopció de les mesures correctores i sancionadores que escaiguin els
actes dels alumnes que, encara que tinguin lloc fora del recinte escolar,
estiguin motivats per la vida escolar o hi estiguin directament relacionats
i afectin altres alumnes o altres membres de la comunitat educativa.
Criteris d'aplicació de mesures correctores i sancions (Article 36
LEC)
1. L'aplicació de mesures correctores i sancions no pot privar els alumnes
de l'exercici del dret a l'educació ni, en l'educació obligatòria, del dret a
l'escolarització. En cap cas no es poden imposar mesures correctores ni
sancions que atemptin contra la integritat física o la dignitat personal
dels alumnes.
2. La imposició de mesures correctores i sancionadores ha de tenir en
compte el nivell escolar en què es troben els alumnes afectats, llurs
circumstàncies personals, familiars i socials i la proporcionalitat amb la
conducta o l'acte que les motiva, i ha de tenir per finalitat contribuir al
manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes. En el cas de
les conductes greument perjudicials per a la convivència, la imposició de
les sancions s'ha d'ajustar al que disposa la LEC.
Faltes i sancions relacionades amb la convivència (Article 37LEC)
1. Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el
centre educatiu les conductes següents:
a) Les 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
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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.
2. Els actes o les conductes a què fa referència l'apartat 1 que impliquin
discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra
condició personal o social dels afectats s'han de considerar especialment
greus.
3. Les sancions que es poden imposar per la comissió d'alguna de les
faltes tipificades per l'apartat 1 són la suspensió del dret de participar en
activitats extraescolars o complementàries o la suspensió del dret
d'assistir al centre o a determinades classes, en tots dos supòsits per un
període màxim de tres mesos o pel temps que resti fins a la finalització
del curs acadèmic, si són menys de tres mesos, o bé la inhabilitació
definitiva per a cursar estudis al centre.
4.Les conductes contràries a la convivència consten les normes
d'organització i funcionament del centre així com les faltes injustificades
d'assistència a classe i de puntualitat.
Responsabilitat per danys (Article 38, LEC)
Els alumnes que, intencionadament o per negligència, causin danys a les
instal•lacions o el material del centre o en sostreguin material han de
reparar els danys o restituir el que hagin sostret, sens perjudici de la
responsabilitat civil que els correspongui, a ells mateixos o a les mares,
als pares o als tutors, en els termes que determina la legislació vigent.
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
Mesures de promoció de la convivència ( Article 23 decret
d’autonomia)
1. Les normes d'organització i funcionament del centre són coherents
amb el fet que l'aprenentatge i la pràctica de la convivència són elements
fonamentals del procés educatiu. Totes les persones membres de la
comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima escolar i el
deure de facilitar-lo amb les seves actituds i conducta.
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2. Les normes d'organització i funcionament incorporen les mesures de
promoció de la convivència establertes en el centre, així com els
mecanismes i fórmules per a la prevenció i resolució de conflictes. Entre
aquests mecanismes està la mediació.
Mesures correctores i sancionadores (Article 24 DECRET
D’AUTONOMIA)
1. L'aplicació de mesures correctores i sancionadores de les irregularitats
o faltes comeses per l'alumnat que afectin la convivència, establertes a la
Llei d'educació, a les normes d'organització i funcionament del centre i,
en el seu cas, en la carta de compromís educatiu s’inscriuen en el marc
de l'acció educativa i tenen per finalitat contribuir a la millora del seu
procés educatiu. Sempre que sigui concordant amb aquesta finalitat, la
mesura correctora inclou alguna activitat d'utilitat social per al centre.
2. Les normes d'organització i funcionament del centre, preveuen
mesures correctores referides a les faltes injustificades d'assistència a
classe i de puntualitat.
3. Per a la graduació en l'aplicació de les sancions que corregeixen les
faltes esmentades a l’apartat faltes i sancions, s'han de tenir en compte
els criteris següents:
a) Les circumstàncies personals, familiars i socials i l'edat de l'alumnat
afectat.
b) La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva.
c) La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de
l'alumnat afectat i de la resta de l'alumnat.
d) L'existència d'un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en
el marc de la carta de compromís educatiu subscrita per la família, per
administrar la sanció de manera compartida.
e) La repercussió objectiva en la vida del centre de l'actuació que se
sanciona.
f) La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen.
4. En tot cas, els actes o conductes a què fa referència aquell apartat
s'han de considerar especialment greus, i les mesures sancionadores
s'han d'acordar de manera proporcionada a aquesta especial gravetat,
quan impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o
qualsevol altra circumstància personal o social de terceres persones que
resultin afectades per l'actuació a corregir.
Garanties i procediment en la correcció de faltes greument
perjudicials per a la convivència Article 25 (decret d’autonomia)
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1. Les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre
tipificades es corregeixen mitjançant una sanció de les previstes a
l'article 37.3 de la Llei esmentada. Correspon a la direcció del centre
imposar la sanció en la resolució de l'expedient incoat a l'efecte, sense
perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d'utilitat
social per al centre i, en el seu cas, del rescabalament de danys que es
puguin establir de manera complementària en la resolució del mateix
expedient.
2. La instrucció de l'expedient a què fa referència l'apartat anterior
correspon a un o una docent amb designació a càrrec de la direcció del
centre. A l'expedient s'estableixen els fets, i la responsabilitat de
l'alumnat implicat, i es proposa la sanció així com, si escau, les activitats
d'utilitat social per al centre i, en el seu cas, l'import de reparació o
restitució dels danys o materials que eventualment hagin quedat afectats
per l'actuació que se sanciona.
3. De la incoació de l'expedient la direcció del centre n'informa l'alumnat
afectat i, en el cas de menors de 18 anys, també els progenitors o tutors
legals. Sense perjudici de les altres actuacions d'instrucció que es
considerin oportunes, abans de formular la proposta definitiva de
resolució, l'instructor o instructora de l'expedient ha d'escoltar l'alumnat
afectat, i també els progenitors o tutors legals, i els ha de donar vista de
l'expedient completat fins a la proposta de resolució provisional per tal
que puguin manifestar la seva conformitat amb allò que a l'expedient
s'estableix i es proposa o hi puguin formular al•legacions. El termini per
realitzar el tràmit de vista de l'expedient, de la realització del qual n'ha
de quedar constància escrita, és de cinc dies lectius i el termini per
formular-hi al•legacions és de cinc dies lectius més.
4. Per tal d'evitar perjudicis majors a l'educació de l'alumnat afectat o a
la de la resta d'alumnat del centre, en incoar un expedient la direcció del
centre pot aplicar, de manera excepcional, una suspensió provisional
d'assistència a classe per un mínim de tres dies lectius prorrogables fins
a un màxim de 20 dies lectius, que ha de constar en la resolució de la
direcció que incoa l'expedient. Aquesta suspensió pot comportar la noassistència al centre. Altrament, l'alumne/a haurà d'assistir al centre,
però no podrà participar en les activitats lectives amb el seu grup mentre
duri la suspensió provisional d'assistència a classe. En tot cas, en la
suspensió provisional d'assistència a classe, que s'ha de considerar a
compte de la sanció, s'han de determinar les activitats i mesures
educatives a dur a terme durant aquest període.
5. Un cop resolt l'expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels
progenitors o tutors legals, o de l'alumnat afectat si és major d'edat, el
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consell escolar pot revisar la sanció aplicada, sens perjudici, de la
presentació dels recursos o reclamacions pertinents davant els serveis
territorials corresponents. En qualsevol cas, la direcció del centre ha
d'informar periòdicament el consell escolar dels expedients que s'han
resolt. Les faltes i sancions a què es refereix aquest article prescriuen,
respectivament, als tres mesos de la seva comissió i de la seva
imposició.
6. Per garantir l'efecte educatiu de l'aplicació de les sancions que
comportin la pèrdua del dret a assistir temporalment al centre en les
etapes d'escolarització obligatòria es procurarà l'acord del pare, mare o
tutor o tutora legal. Quan no s'obtingui aquest acord, la resolució que
imposa la sanció expressarà motivadament les raons que ho han impedit.
La sanció d'inhabilitació definitiva per cursar estudis en el centre, en les
etapes obligatòries, ha de garantir a l'alumne/a un lloc escolar en un
altre centre. El Departament d'Educació ha de disposar el que sigui
pertinent quan el centre afectat no pugui gestionar directament la nova
escolarització de l'alumnat en qüestió.
7. Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument
perjudicials per a la convivència, l'alumne/a, i la seva família en els i les
menors d'edat, reconeixen de manera immediata la comissió dels fets i
accepten la sanció corresponent, la direcció imposa i aplica directament
la sanció. Tanmateix, ha de quedar constància escrita del reconeixement
de la falta comesa i de l'acceptació de la sanció per part de l'alumne/a i,
en els i les menors d'edat, del seu pare, mare o tutor o tutora legal.
Responsabilitat en les conductes greument perjudicials per a la
convivència en els centres. Responsabilitat penal. (Addicional
dinovena)
1. La direcció del centre públic ha de comunicar al ministeri fiscal
qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta perseguible
penalment comès per qualsevol persona de la comunitat educativa en el
centre o en relació directa amb la seva activitat, sense perjudici de la
continuïtat de les accions correctores previstes en aquest Decret per a
l'alumnat i en la regulació disciplinària d'aplicació als treballadors del
centre d'acord amb el que preveuen les lleis.
2. Quan, de conformitat amb la legislació reguladora de la responsabilitat
penal dels i de les menors, els o les menors afectats hagin manifestat al
ministeri fiscal la seva voluntat de participar en un procediment de
mediació penal juvenil, la direcció del centre o la persona que designi ha
d'assistir en representació del centre a la convocatòria feta per l'equip de
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mediació corresponent, per tal d'escoltar la proposta de conciliació o de
reparació dels i de les menors i avaluar-la.
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.
SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PROJECTE
El seguiment i l’avaluació del Projecte de convivència corresponent a la
direcció del centre, amb la col·laboració de la comissió de convivència,
el claustre i el suport del consell escolar. L’avaluació s'ha de fer a partir
dels indicadors d’avaluació elaborats per a cada objectiu específic
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ANNEX:
ACTIVITATS DEL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA
INTRODUCCIÓ

L’escola Can Vidalet impulsa els continguts de les àrees curriculars
mitjançant recursos diversos i creant entorns educatius que generin un
bon calaix de competències i aprenentatges per l’alumnat.
Per poder educar a l’infant de manera integral i que pugui conviure en
societat ha de tenir una educació en valors. Per això, des de l’escola no
només es treballen continguts curriculars, sinó que hi ha d’altres eixos
que es fan de forma transversal al currículum. Aquests són continguts
carregats d’actituds, valors i normes, de gran importància per al
desenvolupament evolutiu i integral del nen/a.
Els alumnes són persones que aprenen relacionant-se, compartint,
ajudant... construint coneixements i projectes comuns. Per això, l’escola,
vol afavorir els llaços de col•laboració entre companys/es i així construir
en aquesta “micro societat” un espai on aprendre i practicar la resolució
de conflictes.
Des de l’escola pensem que si es millora el clima de convivència i de
control emocional en el centre, es podrà repercutir de manera positiva en
el benestar i rendiment de l’alumne.
Els projectes que tenim engegats són la base d’aquesta construcció.
Seguidament, expliquem en què consisteixen algunes d’aquestes
activitats.
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ELS PROJECTES DE L’ESCOLA CAN VIDALET
A-

ELS GRUPS INTER-EDATS

1)
Finalitat: Amb aquesta activitat es pretén afavorir l’aprenentatge,
cooperació i ajuda entre iguals, realitzant activitats conjuntament.
2)
A qui va dirigida l’activitat: A tot l’alumnat de l’escola: des de P3
fins a 6è.
3)
Explicació: En determinats moments del curs, es programen
activitats on els grups es transformen. S’agrupen alumnes des dels 3 fins
als 12 anys i es programen activitats on l’objectiu prioritari és la
col•laboració i el suport entre ells/es.
Els alumnes més grans assoleixen la responsabilitat d’ajudar i assessorar
els petits i aquests els prenen com a referència. És a dir, “ajudant els
altres, ens millorem a nosaltres mateixos”.
El dia de Carnaval, pel matí, realitza tota l’escola tallers de carnaval.
Aquests es distribueixen en diferents temàtiques: dansa, jocs tradicionals
interiors i exteriors i manualitats. Es fan grups de 9 alumnes i el nen o
nena de 6è és l’encarregat del grup. Aquest ha de portar als nens i nenes
al taller que toca i ajudar als més petits en la realització de les diverses
activitats.
A banda d’això, a infantil, un cop setmanalment, es realitzen tallers amb
grups d’alumnes d’edats d’entre 3 a 6 anys.
4)

Calendari: Activitat anual.

5)

Recursos humans i materials: Tot el claustre de l’escola.

Material didàctic fungible, material esportiu i psicomotriu i música.
6)
Avaluació: És una activitat molt enriquidora ja que s’ajuden i
aprenen els uns dels altres, d’aquesta manera es fomenta l’aprenentatge
cooperatiu. Des del claustre es valora de forma positiva.
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B-

LES CONFERÈNCIES INTER-CLASSES

1) Finalitat: Amb aquesta activitat es pretén fomentar l’aprenentatge
entre iguals. També es potencia l’expressió oral i els hàbits de
participació i d’escolta dels alumnes.
2) A qui va dirigida l’activitat: Alumnes de P4 fins a 6è.
3) Explicació: En determinats moments del curs, es programen activitats
on els alumnes preparen treballs diversos per explicar-los davant d’un
altre grup de classe.
Són moments per afavorir l’expressió oral i guanyar seguretat per
parlar davant d’un grup de persones. Els petits ho fan davant dels grans i
viceversa. Tothom presta molta atenció, aprenen dels companys/es i
valoren el seu esforç.
Aquestes conferències es realitzen en castellà, català i anglès, sobre
qualsevol temàtica que s’hagin preparat a la classe amb el mestre tutor o
especialista.
4) Calendari: Activitat anual.
Desembre: 4t exposa un treball a la classe de 1r.
Gener: 5è exposa un treball a la classe de 2n.
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Febrer: 6è exposa un treball a la classe de P4 i P5.
Març: 1r exposa un treball a la classe de 6è.
2n exposa un treball a la classe de 5è.
Abril: 3r exposa un treball a la classe de P3.
P5 exposa un treball a la classe de 4t.
Maig: P4 exposa un treball a la classe de 3r.

5) Recursos humans i materials: Tot el claustre de l’escola.
Material didàctic fungible.
6) Avaluació: És una activitat enriquidora on es fa palesa l’evolució dels
alumnes pel que fa la seva expressió oral. Milloren l’entonació i pronuncia
i s’esforcen en fer-se entendre. A més es fiancen els continguts treballats
i aprenen els uns dels altres. Des del claustre es valora de forma
positiva.

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA.ESCOLA CAN VIDALET

Pàgina 41

C- PADRINS DE LECTURA:
1)
Finalitat: Amb aquesta activitat es pretén afavorir l’aprenentatge
entre iguals i fomentar en els alumnes de 6è hàbits de respecte,
cooperació i compromís.
2)

A qui va dirigida l’activitat: A l’alumnat de 1r i 6è.

3)
Explicació: Els alumnes de 6è apadrinen un company/a de primer i,
un cop per setmana, durant uns quinze minuts, gaudeixen junts de la
lectura d’un llibre.
Aquesta activitat representa un “aprenentatge en servei”. Els alumnes se
n’adonen que tots tenim coses a aprendre mentre ensenyem.
Els nens i nenes de 6è es fixen en l’ortografia i en la fonètica mentre
segueixen el procés d’aprenentatge de la lectura que va fent l’alumne de
primer. Comproven que la concentració i l’esforç personal són importants
per millorar tal com fa el seu “apadrinat”: posant-hi moltes ganes al fet
d’aprendre a llegir.
Aquest curs 16-17 s’ha introduït un carnet on es registra el llibre que
s’estan llegint i la pàgina per on van. D’aquesta manera, a final de curs,
cada alumne tindrà el seu carnet amb el llistat de llibres que s’ha llegit al
llarg del curs.
4)

Calendari: Activitat anual (diària)

5)
Recursos humans i materials: Tutors de 1r i 6è. Material: llibres de
lectura i carnet lector.
6)

Avaluació:
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Objectius aconseguits pels alumnes de 1r: Reforçar la lectura, establir
vincles amb altres alumnes de l’escola i tenir un model de lectura.
Objectius aconseguits pels alumnes de 6è: Prendre atenció en l’ortografia
i la fonètica mentre segueixen el procés d’aprenentatge de la lectura de
l’alumne de primer. Comprovar que la concentració i l’esforç personal són
importants per millorar. Fomentar el sentit de responsabilitat, sentint-se
“coparticipant” de l’aprenentatge d’un nen/a de l’escola.

C-

CONTA-CONTES D’AVUI

1) Finalitat: Amb aquesta activitat es pretén practicar l’expressió oral
dels alumnes de 5è. Alhora, es treballen hàbits d’escolta, participació,
respecte i responsabilitat, tant dels alumnes de 5è com de P5.
2) A qui va dirigida l’activitat: A l’alumnat de 1r i 6è.
3) Explicació: Els alumnes de 5è expliquen setmanalment un conte de la
Biblioteca de P5 a un grup d’alumnes de P5. Es realitza un treball previ
amb un mestre on es prepara amb els alumnes l’explicació d’imatges,
l’entonació, el vocabulari i la fonètica. D’aquesta forma, els alumnes més
grans, van fent la presentació dels llibres de la Biblioteca d’aula de P5 i
creen la motivació en els petits per tornar-se’l a mirar i “rellegir”.
4) Calendari: Activitat anual (setmanal).
5) Recursos humans i materials: Tutors de 1r i 6è. Material: llibres de
lectura i carnet lector.
6) Avaluació: És una activitat enriquidora on es fa palesa l’evolució dels
alumnes de 5è pel que fa la seva expressió oral. Milloren l’entonació i
pronuncia i s’esforcen en fer-se entendre.

E- CONTA-CONTES DE SEMPRE
1) Finalitat: Amb aquesta activitat és pretén millorar l’expressió oral dels
alumnes de 3r i la seva velocitat lectora. A la vegada es treballen les
postures corporals i perdre la por a parlar en públic.
2) A qui va dirigida l’activitat: A l’alumnat de 2n i 3r.
PROJECTE DE CONVIVÈNCIA.ESCOLA CAN VIDALET

Pàgina 43

3) Explicació: Els alumnes de 3r preparen, en petit grup de 5 alumnes,
la lectura de contes tradicionals amb un mestre. Es fa molta incidència
en l’entonació, la cadència de la veu, el to, les onomatopeies, la postura
corporal i en fer-los conscients de la importància de la modulació per
crear expectació entre els alumnes més petits. Un cop han practicat el
conte, van un dia a fer la lectura a l’aula de 2n.
4) Calendari: Activitat anual (setmanal)
5) Recursos humans i materials: Tutors de 2n i 3r. Material: llibre de
contes tradicionals.
6) Avaluació: Ambdós grups d’alumnes se senten especialment motivats.
Els grans per fer una bona lectura entenedora que capti l’atenció i els
altres per seguir l’argument dels contes tradicionals que els són molt
familiars.

F- L’ASSEMBLEA
1) Finalitat: Amb aquesta activitat és pretén fer partícips als alumnes de
les decisions que tenen a veure amb la seva escola. Normes, concurs,
tallers...
2) A qui va dirigida l’activitat: Els alumnes de 1r fins a 6è.
3) Explicació: Es realitza una assemblea quinzenal d’un hora amb un
mestre encarregat de regular les participacions dels alumnes. Dos
representants de cada classe (de 1r a 6è) assisteixen amb una sèrie de
propostes que han treballat a l’aula i les comenten amb la resta de
delegats/des. Poden ser des de propostes de millora de coses de l’escola,
festes, sortides...a treball de normes o possibles conflictes sorgits a l’aula
i/o pati. Un cop acabada l’assemblea es fa un acte recollint les demandes
i actuacions preses. Finalment, els delegats/des el porten a la classe per
llegir-ho a la resta de companys/es i treballar-ho a la classe de valors.
4) Calendari: Activitat anual setmanal.
5) Recursos humans i materials: Mestre regulador de l’assemblea.
Material didàctic fungible.
6) Avaluació: És una activitat molt positiva, on tots els alumnes tenen el
seu lloc i es senten part de la comunitat educativa. Es fomenten una
sèrie de valors i hàbits com: l’autoestima de l’alumne, el seu esperit
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crític, el respecte, la tolerància, la col•laboració, entre d’altres. El
claustre la valora de forma positiva.

G- SOCIOGRAMA
1) Finalitat: Amb aquesta activitat és pretén conèixer les afinitats i
problemes que puguin haver dins del grup-classe entre els alumnes.
Aquesta feina ens permet treballar la cohesió de grup i detectar i/o evitar
algun possible cas d’assetjament.
2) A qui va dirigida l’activitat: Els alumnes de 1r fins a 6è.
3) Explicació: A principi i final de curs es realitza des de 1r fins a 6è un
sociograma amb tres preguntes clau. Amb aquest treball s’intenta
detectar quins nens o nenes poden ser rebutjats del grup-classe i, a
partir dels resultats, millorar les relacions entre iguals i la cohesió grupal.
4) Calendari: Activitat puntual al primer i tercer trimestre.
5) Recursos humans i materials: Tutor de Primària. Material didàctic
fungible. Registre en gràfics de l’activitat.
6) Avaluació: És una activitat que permet treballar una sèries de valors
com: l’autoestima, el respecte, la tolerància, la cohesió, l’empatia, entre
d’altres. El claustre la valora de forma positiva.
H- CONSELLERS DE PATI
1) Finalitat: Amb aquesta activitat és pretén treballar la resolució de
conflictes des de l’espai on acostuma a haver-hi més: el pati.
Els alumnes prenen consciència de la importància de la bona
convivència a l’escola.
2) A qui va dirigida l’activitat: Els alumnes de 5è i 6è.
3) Explicació: Dos alumnes de 5è i dos de 6è vigilen el pati amb uns
dorsals identificatius. Després passen l’acte a la llibreta dels consellers.
En aquesta queda explicat si hi hagut algun conflicte i com s’ha
solucionat. També si han hagut alguna bona actuació per part d’algun
alumne o grup.
Les funcions dels consellers són:
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•
Recordar els hàbits: llençar papers a la paperera, no trencar les
plantes, no llençar objectes a l’exterior...
•

Recomanar l’esmorzar saludable.

•

Aconsellar les actituds respectuoses i recordar les millorables.

•
Ajudar i orientar en la resolució dels petits conflictes o desacords
entre companys/es.
•

Revisar que es tracta correctament el material de joc.

•

Recollir les incidències en el quadern de pati.

4) Calendari: Activitat anual (diària).
5) Recursos humans i materials: Tutors de Primària. Llibreta dels
consellers.
6) Avaluació: És una activitat on els alumnes de CS aprenen a gestionar
els conflictes i a la vegada a evitar que puguin sorgir. Els alumnes tenen
la responsabilitat de regular les estones de pati i d’aconsellar a la resta a
tenir hàbits i conductes adequades. Són el model de “bones pràctiques” i
el referent de la resta. Es una bona forma de treballar la resolució de
conflictes entre iguals.

I- UN AVI AMIC
1.

VISITA AL CENTRE DE DIA

1) Finalitat: Amb aquesta activitat és pretén que l’alumnat sigui capaç de
posar-se en la pell de les persones grans de la nostra societat,
compartint experiències i vivències conjuntament.
2) A qui va dirigida l’activitat: Els alumnes de 1r a 6è.
3) Explicació: Creiem important que els infants coneguin altres realitats
com, per exemple, la de persones d’edat avançada. Per això, quan
celebrem una festivitat també visitem el Centre de Dia de la gent gran
que tenim al costat i els nens/nenes fan representacions davant dels avis
i àvies.
4) Calendari: Activitat puntual al primer trimestre.
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5) Recursos humans i materials: Tutors de Primària i especialista de
música. Música i instruments.
6) Avaluació: És una activitat arrelada al barri on els alumnes coneixen
un recinte del seu entorn i el treball que es fa allà. En aquesta activitat
tothom gaudeix, les persones grans veient els nostres petits i aquests se
senten importants per l’expectació que generen en els avis i àvies.

2.

QUAN ELS NOSTRES AVIS EREN NENS

1) Finalitat: Amb aquesta activitat es pretén treballar l’empatia de
l’alumne apropant-lo a una sèrie de vivències de persones d’edat
avançada. Podran veure de primera ma com la seva infància és molt
diferent a la que aquests avis i àvies ens explicaran.
2) A qui va dirigida l’activitat: Els alumnes de 5è i 6è.
3) Explicació: Durant la setmana cultural de Sant Jordi, alguns avis i
àvies de nens/nenes de l’escola entren al centre i els alumnes els fan
entrevistes sobre la seva infància. És una activitat de l’àrea de castellà
del Cicle Superior.
4) Calendari: Activitat puntual al segon trimestre.
5) Recursos humans i materials: Tutors de Primària i especialista de
castellà. Material didàctic fungible.
6) Avaluació: És una activitat molt interessant perquè apropa dues
generacions molt diferents. Es treballa l’empatia de l’alumne, posant-se
en la pell escolant les diferents situacions que van haver de viure els
nostres avis i àvies.

J- ELS MÉS PETITS DEL BARRI
1) Finalitat: Com a línia de centre ens considerem una escola arrelada al
barri. Amb aquesta activitat és pretén que l’infant conegui i es relacioni
amb el seu entorn proper. Es fomenta l’aprenentatge entre iguals.
2) A qui va dirigida l’activitat: Els alumnes de P5.
3) Explicació: És important que els nens i nenes coneguin el barri i es
relacionin amb altres infants i que millor forma que, aquests petits, ho
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facin allà on molts d’ells han passat els seus primers anys abans d’entrar
a l’escola: La llar d’infants. Un lloc proper a ells, amb infants d’edats
similars a les seves.
Per això, aquest any s’han organitzat diverses activitats amb la llar
d’infants:
1.
Durant la setmana última de Nadal els alumnes de P5 aniran a fer
la representació de les nadales.
2.
Els nens i nenes de P3 aniran a realitzar una activitat a la llar
d’infants .
3.
Els nens i nenes de P2 vindran a fer un itinerari per la nostra
escola. D’aquesta manera alguns d’ells coneixeran la que podrà ser la
seva escola el curs vinent i la resta com és l’escola “dels grans”. Aquell
mateix dia els infants de la llar faran una activitat conjunta amb els nens
i nenes d’infantil.
4) Calendari: Activitat al segon i tercer trimestre.
5) Recursos humans i materials: Tutor d’Infantil i especialista de música.
Música i instruments.
6) Avaluació: És una activitat on els alumnes de CS aprenen a gestionar
els conflictes i a la vegada a evitar que puguin sorgir. Els alumnes tenen
la responsabilitat de regular les estones de pati i d’aconsellar a la resta a
tenir hàbits i conductes adequades. Són el model de “bones pràctiques” i
el referent de la resta. Es una bona forma de treballar la resolució de

conflictes entre iguals.
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K- RÀDIO DRAC
1) Finalitat: Amb aquesta activitat és pretén treballar l’expressió oral i
postural dels alumnes i perdre la por a parlar en gran grup.
Tots els alumnes se n’assabenten de tot el que fa la resta a l’escola i
els propis alumnes ensenyen a la resta el què estan aprenent.
2) A qui va dirigida l’activitat: Tot l’alumnat de l’escola.
3) Explicació: El nostre programa de ràdio quinzenal és una bona eina de
motivació per a tothom. Un mestre s’encarrega de preparar el guió de la
ràdio i quinzenalment dos alumnes de CS són els interlocutors del
programa i tècnics de so. En cada programa s’intenta que surtin totes les
classe, ja sigui en petit grup, individualment, per parelles o tot el grup.
Surten explicant una activitat que han fet, una sortida, una cançó...
Prèviament, amb el mestre encarregat d’elaborar el guió, els alumnes
que surten aquell dia al programa practiquen i s’ho preparen.
4) Calendari: Activitat anual (quinzenal).
5) Recursos humans i materials: Tot el claustre de l’escola. Material de la
ràdio.
6) Avaluació: És un format diferent d’activitat per practicar l’expressió
oral i l’escolta activa, des de P3 fins a 6è. Tots els alumnes s’esforcen per
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vocalitzar i tenir l’entonació correcta per fer-se entendre. Els infants
gaudeixen escoltant i preparant diferents tipologies de textos i/o
narracions. És una bona eina per treballar l’aprenentatge entre iguals
d’una forma molt amena.

L- DONACIÓ DE SANG i ALTRES ACTIVITATS SOLIDÀRIES:
1) Finalitat: Amb aquesta activitat és pretén conscienciar als alumnes de
la importància de col•laborar en activitats socials i d’ajudar als altres. Es
fomenta la cooperació, la col•laboració i la consciència social. A més
s’implica a les famílies i veïnat del barri en una activitat conjunta d’escola
i sanitat.
2) A qui va dirigida l’activitat: Els alumnes del cicle Superior.
3) Explicació: Els alumnes de 5è preparen la campanya de donació, de
sang o altre tipus de recursos. Fan cartells, vídeos, punts de llibre...per
informar a les famílies i veïnat del barri d’aquesta iniciativa. El dia de la
donació fan entrevistes als voluntaris, controlen la recaptació, el nombre
de participants i els hi donen un punt de llibre per la seva participació.
4) Calendari: Activitat puntual al segon trimestre. Material didàctic
fungible. Càmera de vídeo.
6) Avaluació: És una activitat on participa tota l’escola, famílies i veïnat
del barri per una bona causa. A més, es treballa la tipologia textual de
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l’entrevista i tota una sèries de continguts i valors d’una forma amena i
enriquidora.

M- SHARING TO LEARN
1) Finalitat: Aquesta activitat d’aprenentatge en servei pretén donar
models de parla en llengua anglesa.
2) A qui va dirigida l’activitat: Als alumnes del cicle Infantil, P5.
3) Explicació: Els alumnes de l’Escola Americana vénen al centre durant
una hora per la tarda i realitzen activitats amb els alumnes de P5. Es
tracta de racons de joc simbòlic que es realitzen a la ludoteca
4) Calendari: Activitat setmanal. Material didàctic: Els racons de joc de la
ludoteca
5) Avaluació: És una activitat organitzada pel Departament
d’Ensenyament del Baix Llobregat amb la col.laboració de les escoles de
Primària i de Secundària.
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N- EL TEATRE
1) Finalitat: L’educació dels alumnes l’hem de fer des de molts àmbits i
hem de plantejar-los situacions enriquidores per al seu aprenentatge.

Per aquest motiu, també donem importància a les obres de teatre, les
representacions, les danses ....
Amb aquestes activitats, els alumnes desenvolupen aspectes diferents de
la seva personalitat. Sovint aquells alumnes tímids i poc expressius en
les relacions personals, es poden transformar i ser molt comunicatius
quan interpreten un personatge.

2) A qui va dirigida l’activitat:
-

3r: Contes en “english” per final de curs.

-

4t: La Castanyada i Contes en “english” per final de curs.

-

5è: El pregó de carnaval en english i l’obra de teatre de Sant Jordi.

-

6è: Obra de teatre de “La pau”.

3) Calendari: Activitat puntual durant la celebració de les festes a l’escola
4) Avaluació: Activitat avaluada dins l’àrea de català i Educació física.
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