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1. INTRODUCCIÓ 

 

És deure fonamental de tots els membres de la comunitat educativa crear 

activament un clima de convivència i eficàcia educativa en un procés obert en 

el qual, amb un màxim de llibertat, prevalgui l’auto-responsabilitat i  el 

compromís mutu de respectar i garantir els drets dels altres. Així, serà 

preocupació de tots i cada un dels membres de la comunitat educativa resoldre 

els problemes de convivència en un ambient de diàleg i debat, procurant arribar 

a  solucions que facin innecessària la correcció.  

 

El Pla de convivència és el document que engloba el conjunt d’accions 

encaminades a la millora de la convivència i recull les intervencions que el 

centre 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 per tal de crear 

una atmosfera de treball i una convivència segura i saludable. És una eina 

oberta que haurà de ser avaluada i enriquida segons les circumstàncies i 

l’efectivitat de les mesures previstes per a la seva aplicació.  

Les accions que s’hi proposen s’han d’abordar des de tres nivells diferents: 

valors i actituds, resolució de conflictes i marc organitzatiu. Així mateix, 

aquestes accions han d’anar adreçades a la millora de la convivència en tres 

àmbits diferents: aula, centre i entorn, en el benentès que la permeabilitat entre 

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

valors, actituds i hàbits relacionals. 

 

Es consideren incompliments de les normes de convivència les conductes que 

atemptin contra les pautes generals i bàsiques de la convivència. Podran 

corregir-se els actes contraris a les normes de convivència del centre realitzats 

pels alumnes en el  recinte escolar o durant la realització d’activitats 

complementàries i extraescolars. Igualment, podran corregir-se les actuacions 

de l’alumne que, encara que realitzades fora del recinte escolar, estiguin 

motivades o directament relacionades amb la vida escolar i afectin als seus 

companys o a altres membres de la comunitat educativa. 
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2. MARC LEGAL 

 

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

per la Generalitat de Catalunya ha de contemplar:  

 La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix a l’article 121.2 

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

dins el Projecte Educatiu de centre.  

 La Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat 

educativa, determina a l’article 124.1 que els centres inclouran a la programació 

general anual el seu pla de convivència i totes aquelles actuacions i activitats 

programades pel foment de la convivència escolar.  

 La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, disposa a l’article 30 que 

l’aprenentatge de la convivència és un element fonamental del procés educatiu 

i així ho ha d’expressar el Projecte Educatiu de cada centre. Els centres han 

d’establir mesures de promoció de la convivència.  

 El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, 

disposa a l’article 23.2 que les normes d’organització i funcionament del centre 

han d’incorporar les mesures de promoció de la convivència establertes en el 

centre. 

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

regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de 

Catalunya, reforça el caràcter educatiu que han de tenir els processos i les 

accions que s'emprenguin, tant per prevenir com per corregir conductes 

inadequades. A l’article 6 s’estableix que a cada centre s’ha de constituir una 

comissió de convivència.  

Segons la resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s’estableix 

l’elaboració o la implementació del projecte de convivència en els centres 

educatius en el marc del projecte educatiu de centre, determina que el projecte 

de convivència s’ha d’implementar en els centres vinculats al Servei d’Educació 

de Catalunya que imparteixin ensenyaments d’educació infantil, educació 

primària, educació secundària obligatòria i ensenyaments post-obligatoris. 
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3. CONTEXTUALITZACIÓ DEL CENTRE 

 

L’escola Carme Guasch i Darné és un centre d’Educació Infantil i Primària que 

es troba situat a l’extrem nord-oriental de Catalunya, a la ciutat de Figueres. És 

la ciutat més poblada de la comarca, i la seva capital, compta amb més de 

45.000 habitants.  

L’escola és un centre de titularitat pública que depèn del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, posada en funcionament des 

de setembre de 2006. És un centre de dues línies, que han anat creixent 

gradualment i des del curs 2014-2015 compta amb alumnes de tres a dotze 

anys (segon cicle d’educació infantil i educació primària). Actualment, hi 

assisteixen 458 alumnes.  

3.1.Espai físic 

Actualment, l’escola està formada per 11 mòduls que configuren els diferents 

espais de l’escola: Mòdul 1: consergeria, aula d’informàtica, sala de mestres, 

despatx equip directiu, despatx d’administració i/o AMPA, consergeria i bany 

d’adults. / mòdul 2: Aula SIEI, biblioteca, aula de psicomotricitat i banys per 

alumnat. / mòdul 3: aules de P4 / mòdul 4: aules de P3 / mòdul 5: aules de p5 / 

mòdul 6: aula polivalent / mòdul 7: aules de 1r i 2n / mòdul 8: aules de 3r / 

mòdul 9: aules de 5è i 6è / mòdul 10: aules de 4t / mòdul 11: menjador. 

Forma part del projecte Agenda escolar 21, i compta amb diversos espais 

verds: un hort, un galliner, una bassa i un compostador dels quals tots/es en 

som responsables. 

El centre compte amb un pati de 1.500 metres². 

El fet d’estar en mòduls limita l’aplicació dels recursos tant humans com de 

mobiliari. 

3.2. Tipologia de famílies 

L’alumnat de l’escola prové de famílies, majoritàriament, de classe mitjana amb 

algunes famílies amb un nivell socioeconòmic baix (tipus B). El desconeixement 

de l’escola i del seu projecte educatiu durant els primers anys, va fer que els 

primers grups no omplissin totes les places i que, conseqüentment es generés 

matrícula viva. Tot i això, ara podem afirmar que tenim tots els grups plens 
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inclús alguns per sobre de la ràtio i que en preinscripció de P3 omplim les 

places i solen quedar alumnes que escullen el centre en primera opció fora. 

3.3. Participació de les famílies 

És important que el centre fomenti la participació de les famílies i que els pares 

acompanyin el centre. Cal implicar-los en el projecte de l’escola, per tant, el 

diàleg i l’acord entre les famílies i l’escola és fonamental. 

L’escola valora moltíssim la relació amb la família, ens interessa que aquesta 

sigui conscient en tot moment de la situació acadèmica del seus fills/es i que es 

sentin partíceps de la seva educació. Durant el curs participen de moltes 

activitats que realitza el centre, ja sigui com espectadors (Carnaval, 

Castanyada...), com elements integradors de projectes a través de xerrades o 

tallers (estudis i setmana cultural), participant juntament amb l’equip directiu, 

docent i alumnat en les assemblees de representants on intervenen 

directament en decisions de funcionament del centre o com ajuda directe per la 

remodelació del pati. 

Centrant-nos en L'AMPA, està plenament integrada en la vida del centre i 

promou, en coordinació amb l’equip directiu i l’equip docent, la participació en 

diferents activitats i projectes. Col·labora en algunes festes escolars, projectes 

d’escola i gestiona els serveis d’acollida matinal i de tarda, menjador, activitats 

extraescolars i el casal d'estiu. 

3.4. Tipologia de l’alumnat 

3.4.1. Nacionalitat de l’alumnat 

Tot i que la majoria de l’alumnat és de nacionalitat espanyola, ens trobem 

alumnat de procedència molt diversa. L’alumnat estranger, la gran majoria, 

prové del Marroc i de centre i Sud-Amèrica. D’altres, malgrat haver nascut a la 

ciutat de Figueres, no entenen ni parlen cap de les dues llengües oficials. 

També tenim alumnes d’incorporació tardana, és a dir, alumnes que s’han 

incorporat al nostre sistema educatiu en els últims dos anys provinents d’un 

altre país als quals cal fer una atenció personalitzada, grup de suport lingüístic 

ja que no disposem d’aula d’acollida. 
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3.4.2. Alumnat amb necessitats educatives especials 

Un important nombre de l’alumnat presenta necessitats educatives 

específiques. 

Els resultats permeten reflexionar sobre el fet de seguir apostant per adoptar 

mesures i suports universals que permetin flexibilitzar el context 

d’aprenentatge, proporcionar estratègies per minimitzar les barreres d’accés a 

l’aprenentatge i garantir l’aprenentatge significatiu que impliqui tota la comunitat 

educativa. 

3.4.3. Alumnat amb situació econòmica desfavorida 

Així, si ens centrem en altres aspectes com poden ser els ajuts (de material i de 

menjador) podem observar que: 

3.4.4. Mobilitat de l’alumnat 

L’alumnat de l’escola és estable, essent un factor positiu pel compliment dels 

objectius del PdC. 

3.4.5. Absentisme escolar 

L’absentisme escolar destaca entre l’alumnat, essent un problema pel correcte 

funcionament de l’escola. 

 

4. DIAGNOSI DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE  

 

Un plantejament global de la convivència necessita una acció coordinada i 

coherent entre tots els agents educatius que intervenen en els diferents espais i 

temps dels nostres alumnes. És per això que entenem que el projecte de 

convivència ha de plantejar-se des de tres àmbits d’intervenció:  

 

 Centre  

 Aula  

 Entorn  

  

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

desenvolupin en els tres àmbits per donar respostes globals i garantir-ne l’èxit.  
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4.1. PROJECTE AQUIPROUBULLYING 

Actualment a l’escola estem desenvolupant el Projecte aquiproubullying. 

Aquest és un projecte de prevenció, mediació i resolució de conflictes a través 

del qual l’escola ha aconseguit reduir considerablement el nombre de 

conflictes. Per tal de desenvolupar el Projecte tenim una comissió (equip de 

referència) formada per docents que s’encarrega de: 

1. Planificar i dinamitzar l’elaboració del projecte del programa. 

2. Proposar als tutors/es de CM i CS, diferents activitats a portar a terme 

durant els divendres a la tarda que dediquem a l'assemblea d’aula - ara 

també al desenvolupament del programa #aquiproubullying. 

3. Dissenyar i organitzar les accions i intervencions efectuades per l’equip 

de convivència durant les estones d’esbarjo i /o a l’aula. 

4. Ajudar als tutors de CM i CS a analitzar i valorar els fets que ocorren 

amb els seus alumnes.  

5. Planificar i elaborar l’avaluació del projecte. 

Aquest treball de la comissió es realitza conjuntament amb la participació d’un 

grup d’alumnes que van canviant cada mes i que s’encarreguen de l’observació 

i la mediació de conflictes durant les hores d’esbarjo. Si apareixen conflictes, 

aquest grup intervé per mediar i si no es soluciona es requereix la presència 

dels afectats en una sessió amb la comissió aquiproubullying un determinat 

diaa l’hora del pati. En aquesta sessió parlen els/les alumnes afectats i es firma 

un contracte que es revisarà al cap d’un temps per veure si s’han complert els 

objectius i s’ha millorat la conducta. 

 

4.2. VALORS I ACTITUDS 

L’escola promou una educació basada en la cooperació, la coeducació i en el 

respecte cap a l’altre, impulsant valors com la responsabilitat i la solidaritat i 

potenciant metodologies obertes i inclusives per a tothom. 

 

4.2.1. Coeducació 

La coeducació és l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les 

potencialitats i individualitats de tot l’alumnat, independentment del seu sexe, 
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orientació afectivosexual, identitat o expressió de gènere, potenciant així la 

igualtat real d’oportunitats. 

Dins l’aula es fan diferents activitats a les hores de tutoria on a partir de 

dinàmiques de grup i debats, l’alumnat treballa la coeducació i la igualtat de 

gènere fent per exemple petites representacions teatrals, vídeos, cançons, etc. 

Al centre, en tot moment s’utilitza i es fomenta la utilització d’un llenguatge no-

discriminatori i la participació en igualtat de condicions de tot l’alumnat en les 

diferents activitats i propostes del centre. 

Es potencien les activitats destinades a l’estudi dels rols i els estereotips home-

dona dins la societat, així com la igualtat d’oportunitats i participació en el 

context de l’escola entre els nens i les nenes. 

Pel que fa a l’entorn, es proposen activitats en què les famílies i agents 

externs al centre puguin participar i treballar conjuntament amb l’escola i 

d’aquesta manera potenciar un treball continu i ric amb la comunitat educativa, 

pròxima a l’alumnat. Per exemple ens referim a xerrades sobre les desigualtats 

en el món de l’esport, el treball de les dones com a pioneres en molts àmbits 

professionals, treballar artístic i conjunt amb les famílies sobre les grans dones 

de la història, etc 

 

4.2.2. Educació intercultural 

L’educació intercultural és una resposta pedagògica a l’exigència de preparar 

a la ciutadania perquè pugui desenvolupar-se en una societat plural i 

democràtica. Té com a finalitat última la igualtat en drets, deures i oportunitats 

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

compartits, tot promovent espais de relació i inclusió. Així mateix, promou l’ús 

de la llengua catalana en un marc plurilingüe com un element de cohesió i 

igualtat d’oportunitats.  

Dins l’aula es fan activitats a partir del treball en equip i la cooperació com a 

eina per promoure una igualtat de drets i oportunitats en una societat plural. 

Aquestes activitats són debats, xerrades, posades en comú sobre temes 

d’actualitat però també tot el treball en equip i el que això requereix, és a dir, el 

saber dialogar, entendre l’altre, posar-se d’acord i respectar l’altre, potenciant la 
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identitat individual i col·lectiva de cada alumnes, utilitzant la llengua vehicular 

catalana i respectant la inclusió de tot l’alumnat. 

El centre potencia tota aquesta metodologia de treball sobre treballar per 

projectes o estudis en què es potencia el treball cooperatiu, el debat i la posada 

en comú, tot atenent la diversitat de tot l’alumnat i la seva inclusió. 

Pel que fa a l’entorn, es busca sempre la participació de tota la comunitat 

educativa en les activitats escolars, respectant la convivència i la inclusió a 

partir de la llengua vehicular com és la llengua catalana. 

 

4.2.3. Educació per la Pau 

L’educació per la pau té com a objectiu fomentar una cultura de pau i 

noviolència, juntament amb els valors que fan possible preservar i millorar la 

vida de totes les persones. L’educació per la pau està conformada per tots els 

valors, comportaments, pràctiques, actituds, sentiments i creences que acaben 

construint-la.  

A nivell d’aula, tots els docents promouen accions i estratègies per fomentar 

l’educació per la pau i la divulgació dels drets humans. Es realitzen activitats en 

què l’alumne ha d’interactuar amb altres companys/es, prendre decisions sobre 

el seu propi aprenentatge, debatre o elaborar treballs conjuntament. Es 

treballen un seguit d’habilitats socials importants per a la convivència pacífica. 

També fomentem la capacitat crítica i d’anàlisi imprescindibles per aprendre a 

posicionar-se davant els conflictes. Aprofitem el potencial d’aprenentatge entre 

iguals.  

A nivell de centre, sensibilitzem sobre la importància de l'educació per a la pau 

i els drets humans en els processos educatius. Es treballa de forma cooperativa 

entre tots els membres de la comunitat educativa per un aprenentatge per a la 

pau i el treball cooperatiu com a eina integració entre iguals. 

A nivell d’entorn, es busca la participació en activitats o xerrades per tal que la 

comunitat educativa participi de l’educació per la pau.  

 

4.2.4. Educació socioemocional 

L'educació socioemocional és aquella capacitat que permet conèixer i 

reconèixer les pròpies emocions i les dels altres, i saber expressar-les, utilitzar-
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les i gestionar-les de manera positiva. Això permet adquirir unes adequades 

actituds personals que ajudaran a establir i mantenir bones relacions amb els 

altres i a viure en societat. L’educació socioemocional ha de facilitar també el 

treball cooperatiu i la gestió positiva dels conflictes, de tal manera que es 

contribueixi a generar un bon clima de convivència. En aquest sentit, un 

ambient relacional positiu, amb vincles de confiança i suport, pot facilitar que 

l’aprenentatge sigui més significatiu per a tots els nens i les nenes.  

Dins l’aula, es fan diferents activitats a les hores de tutoria per treballar 

l’educació emocional. Els més petits treballen les emocions i com identificar-les 

a través dels contes i les històries, en canvi, els més grans les treballen a partir 

de dinàmiques d’aula i a partir de vídeos que promouen el debat. En el cas de 

l’alumnat més gran ja es treballa l’autocontrol de les emocions a través del 

diàleg i la mediació amb l’adult, el qual és el guia i el referent de l’alumne. 

El centre vetlla per educar a tot l’alumnat en uns valors rics i promoure unes 

actituds personals a través de la responsabilitat, la solidaritat i la cooperació. 

Totes aquestes actituds es treballen al llarg de l’escolarització i al llarg del dia a 

dia en totes les àrees d’aprenentatge, d’aquesta manera, no només els tutors 

s’encarreguen del treball de les emocions sinó que és tot el claustre de mestres 

qui guia, aconsella i dialoga amb els alumnes en aquest aspecte. 

Pel que fa a l’entorn, es treballa conjuntament amb les famílies per educar a 

tots els infants en una mateixa direcció, procurant que tots arribin a ser 

persones ser persones competents, responsables, cíviques i crítiques dins 

d’una societat canviant. 

 

4.2.5 Educació en el respecte 

El respecte s’entén com l’actitud de reconeixement dels drets de les persones i 

la valoració de la seva identitat, opinió i manera de pensar, i constitueix el 

principi bàsic per viure i conviure en societat. La manca de respecte pot 

generar conflictes en tots els àmbits: personal, familiar, escolar, etc. 

Per fer possible una bona convivència, és necessari potenciar el respecte cap a 

un mateix, cap als altres i cap al medi on vivim. 

A l’aula es procura sempre tenir una actitud positiva amb l’alumnat i cap a 

l’alumnat. Revaloritzant la feina que es realitza en el dia a dia, amb activitats 
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que vitalitzin l’autoestima. Es promou entre l’alumnat que el respecte a un 

mateix no ha de dependre de l’opinió o el reconeixement dels altres. Una bona 

autoestima permet a l’alumnat ser positiu, tenir confiança en si mateix i en els 

altres, la qual cosa facilita els aprenentatges, les relacions socials i proporciona 

benestar. 

Al centre tenim unes normes clares que garanteixen el respecte entre tots els 

membres de la comunitat educativa. També es garanteix l’expressió de les 

opinions i creences en un marc de llibertat i respecte, evitant qualsevol tipus de 

discriminació per motius de discapacitat física o psíquica, origen ètnic, racial o 

nacional, sexe, identitat de gènere o orientació afectivosexual. 

Pel que fa a l’entorn, es treballa per fer veure a les famílies la importància de 

l’esforç i la responsabilitat com un mitjà per assolir, en general, qualsevol 

objectiu i, en concret, els aprenentatges escolars. 

 

4.2.6 Educar en la gestió positiva dels conflictes 

L’educació en la gestió positiva dels conflictes té com a objectiu primordial 

proporcionar a l’alumnat les eines, les estratègies i les habilitats necessàries 

per entendre el conflicte com una oportunitat d’aprenentatge i gestionar-lo de 

manera constructiva per tal de transformar-lo eliminant els factors violents.  

A l’aula es treballa tant a nivell individual, on l’objectiu és el desenvolupament 

de les competències necessàries per gestionar els conflictes positivament, de 

manera autònoma i responsable; com a nivell grupal, on es realitzen 

activitats  a través de les assemblees d’aula on es promou la cohesió del grup, 

la comunicació, la presa decisions de manera consensuada i el treball 

cooperatiu per tal de potenciar un clima que faciliti les relacions interpersonals. 

Al centre, i a través del Projecte aquiproubullying es posen en marxa 

estratègies d’intervenció en què participen alumnes i mestres, creant un espai i 

un clima adequats i que faciliten la comunicació. Es treballen diferents formes 

d’intervenció: la prevenció de conflictes, la negociació formal cooperativa i/o la 

facilitació, l’arbitratge i la mediació d’aquests quan apareixen. 

Pel que fa a l’entorn, es dóna a conèixer a tota la comunitat educativa a través 

de les reunions pedagògiques anuals el projecte aquiproubullying, i es promou 
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una gestió positiva dels conflictes sempre que apareixen a través de les 

assemblees de representants en què participen pares i mares de l’alumnat. 

 

4.2.7 Educar en l’esforç i la responsabilitat 

L’esforç és la capacitat que tenim de treballar durant un temps continuat per 

aconseguir uns objectius determinats. En l’àmbit escolar, l’esforç constitueix la 

base fonamental perquè l’alumnat obtingui un major rendiment. El valor de 

l'esforç els ajudarà a ampliar al màxim les capacitats que porten dins per 

obtenir uns millors resultats. També els permetrà vèncer i superar els obstacles 

en els diferents àmbits de la seva vida. Entenem per responsabilitat la capacitat 

de dur a terme els compromisos adquirits i d’assumir les conseqüències dels 

seus actes. En l’àmbit escolar, es tractaria, doncs, d’aconseguir que l’alumnat 

es comprometi en el procés d’aprenentatge, és a dir, que sabés quins són els 

seus deures i dur-los a terme de la forma més autònoma possible. 

A nivell d’aula es treballa per tal que l’alumnat s’impliqui en el procés 

d’ensenyament-aprenentatge a través dels hàbits diaris (actituds a l’aula, 

deures…), fent-los veure que els objectius de vida no són fàcils d’aconseguir i 

s’han d’esforçar per aconseguir-los. 

A nivell de centre s’inculca la cultura de l’esforç i es valoren positivament i es 

ressalten tota mena d’activitats dirigides a la participació i bona conducta de 

l’alumnat envers el seu propi aprenentatge. Tot el claustre de mestres és el 

responsable d’aquest treball sobre l’esforç i la responsabilitat des de cada àrea 

o àmbit d’aprenentatge. 

A nivell d’entorn, es fomenta la participació de l’alumnat de l’escola en tot tipus 

de concursos i activitats que suposin un extra de motivació i feina per 

progressar en l’aprenentatge i en la responsabilitat d’aquest.  

  

4.2.8 Inclusió 

L’educació inclusiva és aquella que ofereix a tots els infants i joves altes 

expectatives d’èxit educatiu, independentment de les seves característiques, 

necessitats o discapacitats, i l'oportunitat de créixer i aprendre conjuntament 

compartint experiències i situacions d’aprenentatge.  
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El sistema inclusiu, basat en l’equitat i la igualtat d’oportunitats, com l’única 

mirada possible per donar resposta a tots els alumnes. 

A nivell d’aula, la gestió té en compte la diversitat de l’alumnat. - Els mestres 

s’esforcen en donar suport a l’aprenentatge i la participació de tot l’alumnat, es 

programa atenent la diversitat dels alumnes i respectant els diferents ritmes de 

treball a partir de la Taxonomia de Bloom i dels Plans de Suport Individualitzat 

(PSI) que s’adapten segons les necessitats que presenta cada infant. 

A nivell de centre, apliquem metodologies inclusives per atendre tota la 

diversitat (treball cooperatiu, aprenentatge dialògic, treball per projectes…), 

duem a terme activitats de docència compartida: dos professors amb un mateix 

grup d’alumnes, l’heterogeneïtat és el criteri bàsic per construir els grups 

classes i els equips d’assessorament externs que incideixen en el 

desenvolupament del caràcter inclusiu. Incloem l’alumnat de la SIEI dins del 

centre en totes aquelles activitats de manera que tots els projectes que es fan a 

nivell de centre es traslladen i es treballen a la SIEI del centre. i per últim, es 

treballa de forma coordinada i amb la implicació de tots els agents externs com 

per exemple l’EAP, el CREDA o el CDIAP.  

A nivell d’entorn, facilitem i incloem el suport de les famílies o altres agents de 

l’entorn en algunes de les activitats de l’aula. I es fan diferents coordinacions 

amb els diferents agents externs (EAP, logopedes amb seguiment individual, 

CREDA, CDIAP), l’escola i les famílies de l’alumnat sempre que són 

necessàries. 

 

4.3. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

L’escola treballa per abordar de manera efectiva l’absentisme i les tensions i 

conflictes del dia a dia, al mateix temps que proposa accions i protocols per a la 

reconciliació entre les parts, reparant els danys i establint bases per evitar-ne la 

repetició.  

 

4.2.1. Absentisme 

L’absentisme és l’absència reiterada i no justificada, dins de l’horari escolar, de 

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

matriculat.  
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Les respostes davant l’absentisme no poden focalitzar-se en l’alumne 

absentista com a ”problema” sinó en l’entorn en què es produeix, incidint i 

analitzant les causes de l’absentisme més enllà de les intervencions normatives 

i reactives que poden acabar cronificant-lo. Els plans integrals d’intervenció 

s’han de situar i entendre en el marc d’una escola inclusiva, acollidora i oberta, 

lligats a projectes de millora d’estratègies metodològiques i organitzatives 

adreçades a facilitar la reincorporació de l’alumnat a l’aula. 

A l’aula, els tutors/es registren les assistències diàriament matí i tarda, 

sensibilitzen l’alumnat i les famílies (reunions pedagògiques i entrevistes) en la 

importància de l’assistència a classe així com a les sortides o altres activitats 

com ara les colònies i estimulen l’interès, la participació i l’aprenentatge de tot 

l’alumnat per afavorir l’assistència.  

A nivell de centre les famílies han de comunicar a través de l’agenda i/o trucant 

a l’escola la no assistència a classe. També es mantenen reunions amb la 

família i l’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.  

Pel que fa l’entorn, hi ha una relació diària amb els serveis externs (EAP, 

Serveis Socials) per tenir un seguiment adequat de l’alumnat i les famílies que 

presenten dades d’absentisme. 

 

4.2.2. Conflictes greus 

Els conflictes greus són aquelles situacions de violència verbal o física que 

perjudiquen notablement la convivència en el centre, perquè generen 

sentiments d’indefensió, inseguretat i angoixa en els membres de la comunitat 

educativa. En cas de conflicte greu es requereix l’aplicació immediata del règim 

disciplinari previst al Decret de drets i deures de l’alumnat no universitari 

(DOGC 6 de juliol de 2006), i s’aplica les NOFC (Normativa d’Organització i 

Funcionament de Centre. 

A l’aula, els/les docents avisen l’alumnat davant aquestes accions i se’n fa un 

treball immediat de reflexió i penediment. 

Al centre, s’avisa a l’equip directiu perquè en tot moment estigui al cas de 

qualsevol acció o conducta que derivi en un conflicte greu. 
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A l’entorn, es comunica d’immediat a les famílies, a nivell d’escola per tal que 

estiguin avisades de l’aplicació de la normativa de centre. Es parla amb l’EAP o 

Serveis Socials per tal que estiguin ben informades davant d’aquestes actituds.  

 

4.2.3. Gestió i resolució positiva dels conflictes 

L’educació en la gestió positiva dels conflictes té com a objectiu primordial 

proporcionar a l’alumnat les eines, les estratègies i les habilitats necessàries 

per entendre el conflicte com una oportunitat d’aprenentatge i gestionar-lo de 

manera constructiva per tal de transformar-lo eliminant els factors violents. La 

mediació és un procés de gestió positiva de conflictes. Parteix del fet que, quan 

es produeix un conflicte, no es tracta de guanyar o perdre, sinó d’intentar 

arribar a un acord consensuat i cooperatiu entre les dues parts amb l’ajuda d’un 

tercer.  

A l’aula, els/les docents ho treballen a partir del diàleg i la mediació sempre que 

els conflictes apareixen, és a dir, es tracten i es solucionen al moment en què 

s’originen i sempre ensenyant que per dialogar i mediar cal escoltar i respectar 

a l’altre i al mateix temps, saber justificar el que ha passat, sempre de forma 

objectiva i imparcial. 

Al centre, tal i com hem comentat anteriorment, a partir del projecte 

aquíproubullying on participen mestres i alumnes, es treballa tota la part de 

prevenció, mediació i gestió positiva dels conflictes, així com les possibles 

solucions o conseqüències que se’n derivin.  

Des de l’entorn, es potencia que aquest treball que fem a l’escola, arribi a les 

famílies i que aquestes hi puguin participar, com és el cas del projecte 

d’assemblea, en què les famílies hi participen a través de l’assemblea de 

representants.  

 

4.3. ORGANITZACIÓ DE CENTRE 

 

4.3.1.Acollida 

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

posa en funcionament per acompanyar els nous membres de la comunitat 

escolar, o els que s’incorporen després de processos d’absència, en la vida i la 
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cultura del centre i, alhora, fer- los partícips dels projectes que s’hi 

desenvolupen.  

Tota l’organització i gestió d’un/a alumne nouvingut/a i la rebuda de la família 

es realitza seguint les indicacions que es recullen en el Pla d‘Acollida de 

l’escola. 

 

4.3.2. Comunicació 

Per una correcta estructura organitzativa que permeti una gestió i resolució de 

conflictes eficient cal tenir una xarxa de comunicació alumnat-escola-famílies-

entorn ben clara i estructurada. 

És molt important que la comunicació amb les famílies sigui propera i estreta 

per tal de mantenir sempre un diàleg obert i constant, i en el cas de comunicar-

se amb elles en referència a aspectes del Pla d’Acollida, es tindrà en compte 

sempre primer la possibilitat de fer-ho directament en presència, ja sigui 

dels/les docents o bé de l’equip directiu. 

A l’aula, disposen de la possibilitat de comunicar-se amb l’alumnat tant de 

forma presencial dins l’aula com a través del correu G-suite, el drive o bé, des 

de la plataforma classroom. 

A nivell de centre, la comunicació es realitza via paper (Saps què família), 

telèfon, correu electrònic o a través de la WEB del centre. 

La comunicació amb l’entorn (EAP, Serveis Socials…) és constant a través del 

correu electrònic o telèfon i sempre és comunicada pel propi centre. 

 

4.3.3. Estructura i gestió de recursos 

Per garantir la bona convivència al centre són necessàries unes estructures 

horitzontals i flexibles que permetin la participació i la presa de decisions en el 

si d’una organització que treballa per projectes i comissions, tant internament 

com amb l’entorn.  

A nivell d’aula disposem d’espais de comunicació formal i informal docent-

alumne (tutories individuals, activitats compartides, espais informals comuns...), 

desenvolupem el sentiment de pertinença al grup i al centre i els docents 

exercim un lideratge positiu a l’aula (participatiu, dialogant, dinamitzador). 
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A nivell de centre s’habiliten espais per a la participació dels diferents sectors 

de la comunitat educativa (portes obertes, festes obertes a les famílies, tallers i 

conferències impartits per familiars, AMPA activa i responsable de les activitats 

extraescolars, comiat sisè), es promou la relació entre alumnat de diferents 

edats (apadrinaments, festes escolars intercicles), i es fa l’assignació de 

tutories té en compte el perfil de cada docent. 

Amb l’entorn, el centre col·labora i s’implica en iniciatives de l’entorn com per 

exemple totes aquelles activitats proposades pel Consell Comarcal i pel Pla 

Educatiu d’Entorn de la ciutat de Figueres, però també en tota aquella formació 

que ens ajuda en la gestió i estructura dels recursos ja sigui oferida pel 

Departament d’Ensenyament o bé, pel propi centre de recursos de l’Alt 

Empordà (CRP). 

 

4.3.4. Norma 

Les normes formalitzen el necessari clima de respecte, seguretat i cordialitat 

del centre. Es tradueixen en un seguit de drets i deures, compromisos i 

responsabilitats que regulen i faciliten la vida al centre. 

Segons 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,  els incompliments de les normes de convivència poden classificar-

se  com: actes contraris a les normes de convivència i conductes 

greument perjudicials per a la convivència (faltes). 

A l’escola Carme Guasch i Darné classifiquem els actes contraris a les 

normes de convivència del centre en:  

 Actes lleus 

 Actes moderats 

 Actes greus 

 

A continuació s’exposen els diferents tipus d’actes i les mesures correctores: 

 

ACTES LLEUS: 

Són actuacions que fa l’alumne que no dificulten el ritme de treball de l’aula. 

No hi ha agressions físiques ni verbals als companys ni als mestres. Per 
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exemple: aixecar-se sovint, cridar per demanar alguna cosa, gesticulacions 

excessives, menjar xiclet, etc. 

 Cal avisar-lo una vegada. 

 Si deixa d’actuar, hauria de rebre una mostra afectiva per part del 

mestre. (Tocar-li el braç, fer-li un somriure o assentir amb el cap...) 

 Si no deixa d'actuar, es torna a avisar perquè la conducta es modifiqui. 

 Posteriorment se li indica que segueixi amb la seva tasca. 

 En el cas que l'avís no sorgeixi afecte, l'acte passa a ser moderat. 

 

ACTES MODERATS: 

Són actuacions que fa l’alumne que dificulten el ritme de treball de l’aula. No 

hi ha una agressió física. Hi ha una agressió verbal o una actuació lleu 

prolongada.  

 L’objectiu és trencar la dinàmica en la que ell/a està entrant. El mestre li 

dirà que vagi a rentar-se la cara, parlarà amb ell dins o fora de l'aula, o li 

encomanarà una tasca. 

 Passada una estona el mestre li demanarà si està més tranquil i que ara 

ha d’anar a seure i treballar. 

 Posteriorment, l’alumne haurà d’omplir el full d’incidències: "He fet: 

Hauria d'haver fet: Com ho puc arreglar? (annex) 

 Finalment, hi haurà una conversa de l'alumne amb el mestre tutor. 

 

També es consideren actes moderats: 

 Les faltes injustificades de puntualitat.  

 Les faltes injustificades d’assistència a classe. L’assistència a l’escola és 

obligatòria a l’Educació Primària. En cas de no assistir s’ha de justificar 

l’absència. 

 La manca de normes elementals d’higiene i educació. 

 L’assistència a classe sense el material escolar necessari. 

 Portar al centre telèfons mòbils, walkman, diners, llaunes, llaminadures 

Mp3, jocs electrònics. 

 La manca de respecte amb els companys i el mestre. 

En aquests casos, hi podrà haver una amonestació oral, privació del temps 

d’esbarjo, comunicat als pares, privació de l'assemblea d'aula i d'escola, d'una 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Escola Carme Guasch i Darné 

20 
 

activitat d'escola, canvi de grup classe puntual i informe dins l'expedient de 

l'alumne. També caldrà emplenar el full d’incidències per part de l’alumne. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTES GREUS: 

Són insults personals, escapar-se de l’aula, agressions físiques i/o 

materials, als companys, als mestres i al personal de l'escola.  

Per exemple: llençar la taula, llençar el què hi ha a sobre la taula, picar cadires, 

portes i el què es trobi pel mig, no fer cas reiteradament de les indicacions del 

mestre, oposar-se a les normes, fer mal a algun alumne, trencar objectes, 

insultar companys o mestres, agressions físiques i amenaces al personal de 

centre, alumnes o mestres, etc. 

 L’objectiu és tranquil·litzar l'alumne, que s’adoni de les seves actuacions, 

que sàpiga que tenen conseqüències i que fan mal als altres, parlant-hi. En 

tots els casos l'alumne haurà d'omplir el full d'incidències "He fet: Hauria 

d'haver fet: Com ho puc arreglar?" 

 Agressió a un material o equipament de l’aula: La mestra li dirà que li 

toca fer una tasca de neteja de l’aula: escombrar la classe, treure la pols, 

posar gomets als llibres de la biblioteca d’aula, o sigui una reparació de 

danys i pagar l'import econòmic del cost. 

 Agressió a un material d’un company: Demanar disculpes, comprar-li de 

nou, i ajudar a l’alumne agredit realitzant una tasca. 

 Agressió verbal o física lleu a un company. Cal separar-lo, contenir-lo i 

fer que es calmi. Primer de tot, haurà de demanar perdó. Després caldrà 

que ompli el full d'incidències i escriure una carta a la  persona afectada. 

TASCA del MESTRE: Deixar el full d'incidències de l'alumne a la gaveta del curs per tal que l'administrativa 

l'arxivi al seu expedient. 

Si aquestes faltes moderades són reiterades, ha de citar a la família per tal de comunicar-los-hi i deixar 

constància de la reunió en el model d'entrevista i posar-ho a la gaveta del curs per tal que l'administrativa 

ho arxivi a l'expedient de l'alumne i comunicar-ho a l'equip directiu. 
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Finalment el tutor de l’alumne agressor li triarà una tasca reparadora o un 

càstig proporcionat a la falta. 

 Agressió verbal a mestres o agressió física a membres de la comunitat 

educativa: Exclusió del grup (anar a un curs inferior o quedar-se una tarda 

a casa amb la seva feina, com a mesura preventiva i depenent de la 

gravetat). Si no vol sortir de l’aula, s’enviarà a un altre alumne a buscar el 

mestre de guàrdia per tal donar-hi suport i el mestre que està fent la sessió 

trucarà a la família perquè el vingui a recollir, per garantir la seguretat del 

professorat. Si s'escapa de l'aula, es trucarà a la família que el vingui a 

recollir, perquè no se'l pot custodiar ni perseguir, deixant d'atendre a la resta 

d'alumnes. Una vegada passada la situació, l'alumne haurà d'omplir el full 

d'incidències, demanar perdó a les persones agredides i acomplir el càstig 

imposat per la Comissió de Convivència. Si és dona 3 vegades, es canviarà 

a l'alumne de grup classe i es posarà al paral·lel (A-B). 

 

Actuacions anteriors constants i reiterades: el mestre tutor es reunirà amb 

l’equip directiu i es decidirà si com cal procedir i les mesures a prendre. "El 

director com a mesura provisional abans de reunir la Comissió de Convivència i 

iniciar un expedient o en qualsevol moment de la seva instrucció pot actuar 

segons les mesures següents:  

 Valoració de sessió per sessió positivament o negativament. 

 Canvi provisional de grup. 

 Suspesió provisional del dret d'assistir a determinades classes o 

activitats. 

 Suspensió provisional del dret d'assistir al centre per un període màxim 

de cinc dies lectius.  

 Realització de tasques educadores en horari NO lectiu." 

Aquestes mesures s'han de comunicar als seus pares. 

En casos molt greus, i després d'una valoració objectiva de l'instructor, director i 

escoltada la Comissió de Convivència, molt excepcionalment i tenint en compte 

la pertorbació de l'activitat al centre, els danys causats i la trascendència de la 

falta, pot prolongar el període màxim sense arribar en cap cas als 15 dies 

lectius. 
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 Decret 279/2006 

En aquests casos, el tutor, l’equip directiu i la Comissió de Convivència, 

valoraran si aquests alumnes poden participar de les sortides de l’escola i 

d’altres activitats complementàries. 

Cal tenir en compte que aquestes mesures correctores poden adaptar-se al 

nivell en què es troba l’alumne i a les seves circumstàncies personals, familiars 

i socials. 

Sempre que un alumne cometi actes greus caldrà informar a la família per 

escrit i el tutor haurà de concertar una entrevista per tractar el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS (FALTES) 

Són sancionables com a faltes les següents conductes greument perjudicials 

per a la convivència en el centre: 

a) Els actes greus d'indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la 

comunitat escolar que depassen la incorrecció o la desconsideració previstes 

als actes contraris a les normes de convivència. 

b) L'agressió física o les amenaces a membres de la comunitat educativa. 

c) Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, 

particularment aquelles que tinguin una implicació de gènere, sexual, racial o 

xenòfoba, o es realitzin contra l'alumnat més vulnerable per les seves 

característiques personals, socials o educatives. 

TASCA del MESTRE: Deixar el full d'incidències de l'alumne a la gaveta del curs per tal que l'administrativa 

l'arxivi al seu expedient i citarà el més aviat possible a la família, omplirà el full d'entrevista i en deixarà 

una còpia a la gaveta del curs per tal que formi part de l'expedient de l'alumne. 

Ho ha de comunicar-ho a l'equip directiu. 

EQUIP DIRECTIU: En qualsevol d'aquests casos es convocarà a la Comissió de Convivència per a prendre 

les mesures pertinents. Es farà informe a inspecció i a l'EAP i se'n deixarà constància a l'expedient de 

l'alumne per tal que s'actuï convenientment perquè la falta no es reiteri. 
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d) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o 

sostracció de documents i material acadèmic. 

e) El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del 

centre, del seu material o dels objectes i les pertinences dels altres membres 

de la comunitat educativa. 

f) Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les 

activitats del centre. 

g) Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la 

integritat personal dels membres de la comunitat educativa del centre. 

h) La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de 

convivència en el centre. 

 

SANCIONS: Les sancions que poden imposar-se per la comissió de les faltes 

previstes a l'article anterior són les següents: 

a) Realització de tasques educadores per a l'alumne o l'alumna, en horari no 

lectiu, i/o la reparació econòmica dels danys materials causats. La realització 

d'aquestes tasques no es pot prolongar per un període superior a un mes. 

b) Suspensió del dret a participar en determinades activitats extraescolars o 

complementàries durant un període que no pot ser superior a tres mesos o al 

que resti per a la finalització del corresponent curs acadèmic. 

c) Canvi de grup o classe de l'alumne. 

d) Suspensió del dret d'assistència al centre o a determinades classes per un 

període que no pot ser superior a quinze dies lectius, sense que això comporti 

la pèrdua del dret a l'avaluació contínua, i sens perjudici de l'obligació que 

l'alumne o l'alumna realitzi determinats treballs acadèmics fora del centre. El 

tutor ha de lliurar a l'alumne un pla de treball de les activitats que ha de realitzar 

i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència al 

centre per tal de garantir el dret a l'avaluació contínua. 

e) Inhabilitació per cursar estudis al centre per un període de tres mesos o pel 

que resti per a la fi del corresponent curs acadèmic si el període és inferior. 
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f) Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el que s'ha comès la 

falta. 

Aquestes conductes només podran ser objecte de sanció amb la prèvia 

instrucció d'un expedient. Sempre s’informarà a la família per escrit i la 

direcció del centre concertarà una entrevista. 

La directora del centre és la responsable de decidir si cal obrir un expedient. 

L'inici de l'expedient s'ha d'acordar en el termini més breu possible, en 

qualsevol cas no superior a 10 dies des del coneixement dels fets.  

 

4.3.5. Participació 

La participació és un dret i un deure de totes les persones en les societats 

democràtiques. La participació és el camí per afavorir la convivència, avançar 

en processos d’aprenentatge en xarxa, d’autonomia de centre i de 

transformació de la societat.  

El conjunt de la comunitat educativa ha de disposar de moments per a la 

reflexió i el debat que li permetin construir iniciatives pedagògiques 

compartides. De la mateixa manera, cal que les famílies participin en la tasca 

educativa de l’escola. La seva implicació en la vida del centre és un factor que 

incideix en l’èxit de l’educació dels nois i de les noies. 

A l’aula es treballen les competències que afavoreixen la participació en la 

construcció dels coneixements mitjançant els mètodes interactius i de 

cooperació (treball cooperatiu, projecte interdisciplinar…) i s’estimula la 

participació de l’alumnat en el seu propi procés educatiu, com per exemple, en 

el seguiment i en l’avaluació de les activitats a l’aula. 

A nivell de centre obrim l’escola a les famílies amb algunes festes 

(Castanyada, Carnaval…) i afavorim que els pares i mares puguin participar 

fent tallers, xerrades… 

Pel que fa a l’entorn, és molt important la participació de tota la comunitat 

educativa en l’educació de tot l’alumnat i aquesta ha de ser part activa del 

procés. Per aquest motiu, com a escola estem oberts que no només participin 

les famílies de les activitats que duem a terme, sinó també diferents 
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personalitats de la comarca com l’alcaldessa o els regidors de l’Ajuntament, 

artistes, pagesos, gent amb oficis, policia local, etc.   
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5. OBJECTIUS GENERALS, ESPECÍFICS I INDICADORS D’AVALUACIÓ 

 

El Projecte de convivència té com a missió contribuir al màxim desenvolupament personal, acadèmic i social de tot l’alumnat. 

 

 

OBJECTIUS GENERALS 

 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 

 

NDICADORS D’AVALUACIÓ 

 

1. Assegurar i garantir la participació, 

la implicació i el compromís de tota la 

comunitat escolar. 

1.1 Constituir i dinamitzar la comissió de 

convivència. 

 Nombre de reunions/periodicitat de 

la comissió de convivència dins el 

projecte aquíproubullying. 

1.2 Afavorir la comunicació tant interna 

com externa del centre educatiu. 

 Nombre de reunions, entrevistes i 

coordinacions externes. 

1.3 Organitzar activitats específiques de 

sensibilització (claustres, reunions 

informatives, comissions mixtes, etc.) 

sobre la necessitat de potenciar 

l’educació en la gestió positiva dels 

conflictes i la cultura de mediació. 

 Nombre d’actuacions realitzades al 

centre en matèria de convivència 

per sensibilitzar la comunitat 

educativa. 
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2. Ajudar cada alumne a relacionar-se 

amb sí mateix, amb els altres i amb el 

món.  

2.1 Formar l’alumnat per tal de prevenir 

possibles situacions de conflicte i 

d'assetjament entre iguals. 

 Inclusió d’activitats i dinàmiques  

des del Pla Acció Tutorial per 

potenciar les competències socio-

emocionals de l’alumnat i la gestió 

positiva dels conflictes. 

2.2 Promoure la competència en 

comunicació lingüística de l’alumnat 

adequant-la als diferents contextos 

socials i culturals. 

 Nombre d’assembles i de posades 

en comú per tractar valors i temes 

de convivència dins l’aula. 

2.3 Potenciar la competència social i 

ciutadana de l’alumnat a través 

d’activitats i tasques que fomentin el seu 

pensament i sentit crític. 

 Inclusió d’activitats i dinàmiques  

des del Pla Acció Tutorial per 

potenciar l’anàlisi crítica i la presa de 

decisions. 

2.4 Educar l’alumnat desenvolupant 

valors com el respecte o l’esforç que els 

permetin formar-se com a ciutadans 

responsables i compromesos. 

 Participació de l’alumnat en 

l’elaboració de les normes d’aula en 

el marc de l’acció tutorial. 

 Promoure dinàmiques d’aula que 
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fomentin la responsabilitat i el 

respecte. 

3. Potenciar l’equitat i el respecte a la 

diversitat de l’alumnat en un marc de 

valors compartits. 

3.1 Garantir la incorporació òptima dels 

nous membres de la comunitat educativa 

en la cultura del centre. 

 Seguiment del Pla d’Acollida de 

qualsevol membre de la comunitat 

escolar (alumnat, famílies, 

professorat, PAS...) 

 Inclusió d’activitats d’integració en el 

marc de l’acció tutorial per a 

l’acollida del nou alumnat. 

3.2 Promoure una cultura de centre 

inclusiva que promogui la igualtat i la 

coeducació i alhora detecti situacions de 

conflicte i/o d’assetjament escolar. 

 

 Ús d’estratègies metodològiques a 

l’aula que afavoreixin la interrelació 

dels alumnes. 

 Donar orientacions acadèmiques a 

tot l’alumnat utilitzant un llenguatge 

inclusiu independentment del seu 

sexe o raça. 

3.3 Gestionar la diversitat cultural i  Promoure accions per visibilitzar les 
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religiosa, promovent una educació 

intercultural. 

diferents cultures existents del 

centre. 

3.4 Prevenir l’absentisme i 

l’abandonament escolar. 

 Índex d’absentisme i abandonament 

escolar. 

 Seguiment del protocol del centre en 

prevenció, detecció i intervenció 

sobre absentisme amb actuacions 

específiques per a l’alumnat i 

famílies. 

4. Fomentar la mediació escolar i la 

cultura del diàleg com a eina bàsica en 

la gestió del conflicte. 

4.1 Disposar d’un projecte de mediació 

(aquiproubullying) que orienti i organitzi 

les actuacions corresponents per a tots 

els membres del centre. 

 

 Nombre d’actuacions que es 

realitzen durant l’esbarjo pels 

alumnes de la comissió. 

4.2 Organitzar la comissió del projecte 

aquiproubullying com  a servei de 

mediació del centre amb la participació 

dels diferents membres de la comunitat 

educativa. 

 

 Nombre de casos atesos per la 
comissió. 

 

 Percentatge de casos atesos resolts. 
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6. 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 Realitzar activitats per a prevenir 

situacions de conflicte i com intervenir 

perquè aquestes afavoreixin la 

convivència i el clima escolar. 

 Nombre de mesures i d’activitats 

d’acció tutorial compartida dins els 

equips docents (cotutories, tutors, 

etc.) 

5.2 Potenciar la participació de tots els 

sectors de la comunitat escolar per 

garantir la convivència i el clima escolar. 

 Nombre d’actuacions o reunions on 

participin alumnat, famílies o entorn 

 

 

 

 

 

6. MESURES DE PREVENCIÓ, DETECCIÓ I INTERVENCIÓ EDUCATIVA 

 

Les mesures de prevenció, detecció i intervenció educativa parteixen dels objectius específics que ens havíem proposat i es duran 

a terme en els tres àmbits d’actuació: aula, escola i entorn. D’altra banda, en aquestes mesures es concretaran les actuacions a 

dur a terme, els responsables que les executaran, així com els recursos i la temporització necessàries per tal d’assegurar-ne l’èxit. 
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OBJECTIUS 

ESPECÍFICS 

MESURES D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA 

ACTUACIONS RESPONSABLES RECURSOS TEMPORITZACIÓ 

1.1 1.1 Constituir i dinamitzar 

la comissió de 

convivència. 

 

 

1.2 1.2 Afavorir la 

comunicació tant interna 

com externa del centre 

educatiu.  

 

 

1.3 Organitzar activitats 

específiques de 

sensibilització (claustres, 

reunions informatives, 

comissions mixtes, etc.) 

sobre la necessitat de 

potenciar l’educació en la 

A nivell d’aula: 

-Sensibilització a l’alumnat a 

través de les assemblees 

d’aula, visionant diferents curts 

de valors. 

-Facilitació del qüestionari: 

“Passa a la nostra classe”. 

-Realització d’activitats, com 

per exemple el “passa 

paraula”.   

Tutors/es Iniciar amb el bully dance:  

https://www.youtube.com/ 

watch?v=4K02OxmV3-0    

Proposta didàctica del bully dance: 

 http://odissea.xtec.cat/pluginfile.php/ 

859778/mod_resource/content/1/bully_   

danceteacher_guide.pdf 

El qüestionari “Passa a la nostra 

classe”. http://xtec.gencat.cat/web/.content/ 

centres/projeducatiu/convivencia/ 

aquiproubullying/documents/Passa-a-la-nostra-

classe.pdf 

Activitat del “passa-paraula” en ppt 

Setembre 

A nivell de centre: 

- Realització de les reunions 

informatives planificades per 

explicar el projecte de 

convivència al claustre. 

Equip de convivència 

del centre 

Sala polivalent i projector Primer trimestre 

https://www.youtube.com/%20watch?v=4K02OxmV3-0
https://www.youtube.com/%20watch?v=4K02OxmV3-0
http://odissea.xtec.cat/pluginfile.php/%20859778/mod_resource/content/1/bully_%20%20%20danceteacher_guide.pdf
http://odissea.xtec.cat/pluginfile.php/%20859778/mod_resource/content/1/bully_%20%20%20danceteacher_guide.pdf
http://odissea.xtec.cat/pluginfile.php/%20859778/mod_resource/content/1/bully_%20%20%20danceteacher_guide.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/%20centres/projeducatiu/convivencia/%20aquiproubullying/documents/Passa-a-la-nostra-classe.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/%20centres/projeducatiu/convivencia/%20aquiproubullying/documents/Passa-a-la-nostra-classe.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/%20centres/projeducatiu/convivencia/%20aquiproubullying/documents/Passa-a-la-nostra-classe.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/%20centres/projeducatiu/convivencia/%20aquiproubullying/documents/Passa-a-la-nostra-classe.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1YeY8UgBcoIVu8C0Q47HLtpm6ZiPs1qwl9bDbEK9xSxM/edit#slide=id.p1
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gestió positiva dels 

conflictes i la cultura de 

mediació. 

A nivell de famílies: 

-Durant la reunió de pares a 

inici de curs, realització d’una 

dinàmica de sensibilització: 

“Les actituds en el conflicte” 

(vídeo + reflexió escrita). 

-Realització d’una xerrada pels 

Mossos d’esquadra sobre 

“Internet segura” a cicle 

superior. 

Tutors passen el 

qüestionari i l’equip de 

convivència en fa la 

valoració 

 

 

 

Sala polivalent: vídeo i projector 

http://www.lavanguardia.com/la 

contra/20170301/42394984516/yo-veo-al-

nino-que-llora-en-cada-pacie nte.html 

 

Primer trimestre 

2.1 Formar l’alumnat per 

tal de prevenir possibles 

situacions de conflicte i 

d'assetjament entre 

iguals. 

2.2 Promoure la 

competència en 

comunicació lingüística de 

A nivell d’aula: 

-Realització d’activitats de 

prevenció per a l’alumnat. 

-Realització de sociogrames - 

CESC- a cada grup per 

detectar les relacions socials 

que s’estableixen en el grup-

classe. 

Tutors/tutores Dramatitzacions 

  

Sociograma CESC: 

http://www.xtec.cat/~cescude/B%20CESC.

htm 

 

Durant tot l’any 

 

 

Octubre 

http://www.lavanguardia.com/la
https://docs.google.com/document/d/1RcBmK9cetPZe9-AZOLk_SM51ewRS1LX1K5waDTibn8k/edit
http://www.xtec.cat/~cescude/B%20CESC.htm
http://www.xtec.cat/~cescude/B%20CESC.htm
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l’alumnat adequant-la als 

diferents contextos 

socials i culturals. 

2.3 Potenciar la 

competència social i 

ciutadana de l’alumnat a 

través d’activitats i 

tasques que fomentin el 

seu pensament i sentit 

crític. 

2.4 Educar l’alumnat 

desenvolupant valors com 

el respecte o l’esforç que 

els permetin formar-se 

com a ciutadans 

responsables i 

compromesos. 

A nivell de centre: 

-Tenir present el protocol de 

prevenció, detecció i 

intervenció  enfront 

l’assetjament entre iguals. 

Equip de convivència i 

claustre 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducati

u/ convivencia/recursos/resconflictes/ 

assetjament_iguals/index.html 

Durant tot l’any 

A nivell de famílies: 

-Xerrades informatives per a 

pares i mares realitzades per 

experts sobre assetjament i 

ciberassetjament. 

-Mantenir informades les 

famílies a partir de circulars i 

fulletons d’informació. 

Pare/mare de l’equip 

de convivència en 

coordinació amb 

l’AMPA 

 

 

Equip de convivència 

 

Sala Polivalent 

https://www.ccma.cat/324/un-de-cada-set-

joves-ha-viscut-alguna-situacio-de-bullying-

a-lescola/noticia/2838626/ 

Primer trimestre 

 

 

 

 

Durant tot l’any 

3.1 Garantir la 

incorporació òptima dels 

nous membres de la 

comunitat educativa en la 

cultura del centre. 

A nivell d’aula:  

-Establir  la dinàmica del 

“cercle del diàleg” com a 

pràctica freqüent per a la 

detecció de situacions 

Tutors/tutores Veure document:  

https://app.luminpdf.com/viewer 

/PEfcPLLsSYqjgm86v 

 

2 vegades cada 

trimestre. 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/%20convivencia/recursos/resconflictes/%20assetjament_iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/%20convivencia/recursos/resconflictes/%20assetjament_iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/%20convivencia/recursos/resconflictes/%20assetjament_iguals/index.html
https://www.ccma.cat/324/un-de-cada-set-joves-ha-viscut-alguna-situacio-de-bullying-a-lescola/noticia/2838626/
https://www.ccma.cat/324/un-de-cada-set-joves-ha-viscut-alguna-situacio-de-bullying-a-lescola/noticia/2838626/
https://www.ccma.cat/324/un-de-cada-set-joves-ha-viscut-alguna-situacio-de-bullying-a-lescola/noticia/2838626/
https://app.luminpdf.com/viewer%20/PEfcPLLsSYqjgm86v
https://app.luminpdf.com/viewer%20/PEfcPLLsSYqjgm86v


Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Escola Carme Guasch i Darné 

34 
 

3.2 Promoure una cultura 

de centre inclusiva que 

promogui la igualtat i la 

coeducació i alhora 

detecti situacions de 

conflicte i/o d’assetjament 

escolar. 

3.3 Gestionar la diversitat 

cultural i religiosa, 

promovent una educació 

intercultural. 

3.4 Prevenir l’absentisme 

i l’abandonament escolar. 

d’assetjament. 

A nivell de centre: 

-Compartir els resultats del 

sociograma amb les/els 

mestres del cicle i fer-ne una 

acta. 

Tutors i tutores de 

cada cicle. Traspàs en 

reunió de 

coordinadores. 

Projector i sociograma CESC 

 

Novembre 

A nivell de famílies:  

-Entrevista per parlar de les 

mesures d’urgència i les 

actuacions que s’aplicaran. 

Tutora + mestra EE + 

EAP+ membre de 

l’equip directiu 

Aula o despatx Cada situació que es 

presenti 

4.1 Disposar d’un projecte 

de mediació 

(aquiproubullying) que 

orienti i organitzi les 

actuacions corresponents 

per a tots els membres 

del centre. 

4.2 Organitzar la comissió 

A nivell d’aula: 

- Establir mesures 

restauratives: pràctiques 

restauratives.  

-Enregistrar la informació a 

partir dels testimonis dels 

docents, l’alumnat i les 

famílies. 

Equip de referència + 

tutors de l’alumnat 

implicat 

Documents: 

https://app.luminpdf.com/viewer/  

Cercles restauratius: 

https://app.luminpdf.com/viewer/ 

LydFY5e8EAPz49T4 

Pauta de recollida d’informació: 

https://app.luminpdf.com/viewer/4LhuZZn7

NPLFKzvP4 

Quan es produeixi la 

detecció del cas. 

https://app.luminpdf.com/viewer/G2xQfk4ZPW9eXpwyF
https://app.luminpdf.com/viewer/%20LydFY5e8EAPz49T4
https://app.luminpdf.com/viewer/%20LydFY5e8EAPz49T4
https://app.luminpdf.com/viewer/4LhuZZn7NPLFKzvP4
https://app.luminpdf.com/viewer/4LhuZZn7NPLFKzvP4


Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Escola Carme Guasch i Darné 

35 
 

del projecte 

aquiproubullying com  a 

servei de mediació del 

centre amb la participació 

dels diferents membres 

de la comunitat educativa. 

A nivell de centre: 

-Aplicar el protocol del 

departament. 

-Demanar assessorament a 

l’EAP. 

Direcció + equip de 

referència. 

 

 

 

Protocol: 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducati

u 

/convivencia/recursos/resconflictes/assetja

ment_iguals/ 

Cada vegada que es 

produeixi un cas. 

A nivell de famílies: 

-Realitzar un acompanyament 

a les famílies de l’alumne 

assetjat i també la de 

l’assetjador. 

Equip de referència + 

equip de convivència 

 

Aula o despatx Cada vegada que es 

produeixi el cas 

d’assetjament. 

5.1 Realitzar activitats per 

a prevenir situacions de 

conflicte i com intervenir 

perquè aquestes 

afavoreixin la convivència 

i el clima escolar. 

5.2 Potenciar la 

participació de tots els 

sectors de la comunitat 

escolar per garantir la 

A nivell d’aula: 

-Realitzar una sessió 

educativa amb el grup - sense 

que hi sigui l’alumnat implicat-. 

-Ús de l’assemblea d’aula com 

instrument de seguiment de 

les normes i els estats de 

convivència del grup-classe. 

-Impulsar l’aula de reflexió. 

Tutors/tutores Orientacions: 

https://app.luminpdf.com/viewer/ 

8kQKcrqWW9s3tH2W2 

 

Llibreta de convivència i llibreta 

d’assemblea. 

 

Documentació de referència: 

https://app.luminpdf.com/view 

Cada divendres de 

l’any a la tarda. 1’30 

hores. 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu%20/convivencia/recursos/resconflictes/assetjament_iguals/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu%20/convivencia/recursos/resconflictes/assetjament_iguals/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu%20/convivencia/recursos/resconflictes/assetjament_iguals/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu%20/convivencia/recursos/resconflictes/assetjament_iguals/
https://app.luminpdf.com/viewer/%208kQKcrqWW9s3tH2W2
https://app.luminpdf.com/viewer/%208kQKcrqWW9s3tH2W2
https://app.luminpdf.com/viewer/qCL8jNrPaLXFixAy6


Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Escola Carme Guasch i Darné 

36 
 

convivència i el clima 

escolar. 
A nivell de centre: 

-Aplicar el protocol del 

departament. 

-Demanar assessorament a 

l’EAP. 

Direcció + equip de 

referència. 

 

 

 

Protocol: 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducati

u 

/convivencia/recursos/resconflictes/assetja

ment_iguals/ 

Cada vegada que es 

produeixi un cas. 

A nivell de famílies: 

-Realitzar un acompanyament 

a les famílies de l’alumne 

assetjat i també la de 

l’assetjador. 

Equip de referència + 

equip de convivència 

 

Aula o despatx Cada vegada que es 

produeixi el cas 

d’assetjament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu%20/convivencia/recursos/resconflictes/assetjament_iguals/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu%20/convivencia/recursos/resconflictes/assetjament_iguals/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu%20/convivencia/recursos/resconflictes/assetjament_iguals/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu%20/convivencia/recursos/resconflictes/assetjament_iguals/
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7. PROTOCOLS DE PREVENCIÓ, DETECCIÓ I INTERVENCIÓ 

La Generalitat de Catalunya ofereix uns protocols que serveixen com a base 

per a la gestió en qualsevol marc escolar i aquests han de ser els nostres 

referents sempre que alguna resolució s’escapi de la nostra definició.  

Segons el context de la nostra escola hem concretat en els següents protocols: 

 

7.1 Maltractament infantil i adolescent 

Situació en què un infant o adolescent és objecte de violència, física o psíquica, 

sexual i/o emocional, o privació dels seus drets i del seu benestar, per acció, 

omissió o tracte negligent, no accidental, que priva a l’infant o l’adolescent dels 

seus drets i del seu benestar, que amenaça o interfereix el seu ordenat 

desenvolupament físic, psíquic o social i els autors del qual poden ser 

persones, institucions o la pròpia societat (Extret del Protocol marc d’actuacions 

contra el maltractament a infants i adolescents de Catalunya - 2017) 
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7.2 Protocol d’àmbit comunitari de prevenció, detecció i intervenció 

davant situacions d’absentisme 

El control de l’absentisme és estricte. Es realitza cada matí i cada tarda per 

cada un dels/les docents que passen per les aules. A través d’una graella excel 

compartida a través del drive es marquen les faltes (de matí o tarda, 

justificades o injustificades...), un cop ha acabat el mes aquesta graella és 

recollida per l’equip directiu que en fa una ullada. A través de les reunions 

setmanals es comenta si alguna/a alumne fa faltes reiterades. En cas positiu, 

es comunica a la família per tal que doni explicacions sobre les reiterades 

faltes. Si segueixen les faltes injustificades, s’avisa a EAP i Serveis Socials per 

tal que se’n faci seguiment. Si les faltes segueixen després de les reunions 

amb tutor/a, EAP, Serveis Socials i Direcció, s’activarà el protocol 

d’absentisme. 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Escola Carme Guasch i Darné 

39 
 

7.3 Intervenció en cas de conflicte greu amb l'alumnat 

En aquest cas es mira primer de tot la normativa (NOFC) per saber en quin 

grau mesurem el conflicte (4.3.4. Norma). En funció de la gravetat es procedirà 

a la respectiva sanció o incoació d’expedient. (veure el seguiment a seguir en 

les NOFC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament i el 

ciberassetjament entre iguals 

Conducta de maltractament psicològic i/o físic d’un alumne/a o grup d’alumnes 

a un/a company/a de manera continuada. Es parla de ciberassetjament quan 

implica l’ús d’eines tecnològiques. 
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7.5 Prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar a 

persones LGBTI 

L’assetjament escolar per motius d’orientació sexual, identitat de gènere o 

expressió de gènere és una conducta d’odi i discriminació  
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És important destacar tota la resta de protocols per tal de saber com actuar en 

cada situació sempre que sigui necessari.  

Tots i cada un dels anteriors i següents protocols es poden cercar a: 

https://espai.educacio.gencat.cat/Normativa/Catalegprotocols/Pagines/default.a

spx 

 Prevenció, detecció i intervenció davant la violència masclista entre 

l’alumnat   

 Prevenció, detecció i intervenció davant conductes d'odi i discriminació 

 Prevenció, detecció i intervenció de processos de radicalització als centres 

educatius 

 Detecció i intervenció enfront dels NGJOV (Nous Grups de Joves 

Organitzats i Violents) 

 Detecció i intervenció enfront dels NGJOV (Nous Grups de Joves 

Organitzats i Violents) 

https://espai.educacio.gencat.cat/Normativa/Catalegprotocols/Pagines/default.aspx
https://espai.educacio.gencat.cat/Normativa/Catalegprotocols/Pagines/default.aspx
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 Prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers 

treballadors dependents del Departament d’Ensenyament  

 

 

8. COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA 

 

La comissió garantirà la coherència entre l’aplicació de les normes i les 

conseqüències davant un conflicte determinat. 

L'elecció de la Comissió de Convivència es duu a terme en el sí del Consell 

Escolar i es renovarà cada vegada que aquest, tal com dicta la llei, es renovi. 

Estarà formada per: el/la director, el/la cap d’estudis, 2 mestres i 1 representant 

de pares/mares del Consell Escolar. 

De les reunions se n’aixecarà acta i dels acords s’informarà al claustre i al 

Consell Escolar. 

Les funcions de la comissió seran:  

- Elaborar, revisar, modificar, aprovar i ratificar el Pla de Convivència. 

- Fer el seguiment del Pla de Convivència. 

- Coordinar les accions del Pla de Convivència. 

- Assessorar el director en la incoació d’un expedient. 

- Estudiar amb urgència els problemes que puguin sorgir. 

- Ser informada per l’equip directiu sobre les conductes contràries a les 

normes de convivència. 

 

9. MECANISMES DE DIFUSIÓ/SEGUIMENT/ AVALUACIÓ DEL PLA DE 

CONVIVÈNCIA 

 

- El Pla de Convivència es recollirà en la PGA (PAC) i en la Memòria 

Anual del centre. 

- A principi de curs en les reunions de cicle es donarà a conèixer al 

professorat. 

- La Comissió de Convivència revisarà, adaptarà i modificarà el Pla de 

Convivència si fos necessari, ajustant-se a les necessitats del centre. 
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- A finals de curs s’avaluarà el Pla de Convivència i es faran propostes de 

millora. 


